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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерство на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, на медицински
изделия и на диетични храни за специални медицински цели
Министерство на земеделието
и храните
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на
елитни и племенни пчелни майки и
отводки (рояци) и реда за водене на
регистър

ята и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските
стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.
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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8 от 2008 г. за услови-

 Решение № 521-МИ от 25 август
2011 г. относно поправка в образци на
изборни книжа, утвърдени с Решение
№ 14-МИ от 23 юни 2011 г. на ЦИК,
за изборите за общински съветници и
кметове на 23 октомври 2011 г.
12
 Решение № 537-ПВР от 25 август
2011 г. относно поправка в образци на
изборни книжа, утвърдени с Решение
№ 12-ПВР от 18 юни 2011 г. на ЦИК, за
изборите за президент и вицепрезидент
на републиката на 23 октомври 2011 г. 19

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане
на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели
(обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34,
38 и 40 от 2009 г. и бр. 9 от 2010 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите
„чл. 262, ал. 4, т. 1“ се заменят с „чл. 262, ал. 5,
т. 1“.
§ 2. В чл. 4а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Националната здравноосигурителна каса
обобщава на тримесечни периоди информацията за лекарствени продукти с международно

непатентно наименование (INN), включено в
Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262,
ал. 5, т. 1 ЗЛПХМ, за което до момента не е
заплащала и е подадено заявление по реда на
ал. 1 до 24-то число на третия месец.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Националната здравноосигурителна каса
обобщава към 1-во или 16-о число от съответния
календарен месец информацията за лекарствени
продукти с международно непатентно наименование, включено в Позитивния лекарствен
списък по чл. 262, ал. 5, т. 1 ЗЛПХМ, за което
заплаща и е подадено заявление по реда на ал. 1
не по-късно от 29-о число на предходния или
14-о число на съответния календарен месец.“
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Към заявлението по чл. 4 се прилага
копие от влязлото в сила решение на Комисията
по Позитивния лекарствен списък.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Информацията по ал. 1 относно лекарствените продукти по чл. 4а, ал. 2 се публикува
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на интернет страницата на НЗОК в срок до
25-о число на третия месец.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Националната здравноосигурителна
каса публикува към 1-во или 16-о число от
съответния календарен месец информацията
по ал. 1 относно лекарствените продукти по
чл. 4а, ал. 3.“
§ 5. Член 6а се изменя така:
„Чл. 6а. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща за лекарствените продукти по
чл. 4а, ал. 2 считано от 1-во число на месеца,
следващ изтичането на тримесечния период.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща за лекарствените продукти по
чл. 4а, ал. 3 считано от 1-во или 16-о число от
съответния календарен месец в зависимост от
датата на подаване на заявлението по чл. 4.“
§ 6. В чл. 6б ал. 1 се изменя така:
„(1) Лекарствените продукти, за които не е
подадено заявление в срока по чл. 4а, ал. 1, се
включват в обобщената информация по чл. 4а,
ал. 2 или ал. 3 в рамките на съответния период,
в който е подадено заявлението.“
§ 7. В чл. 7 ал. 3 се изменя така:
„(3) Договорите по ал. 1 се сключват чрез
директора на РЗОК, на чиято територия е
аптеката, при условия и по ред, установени в
съответствие с чл. 45, ал. 10 ЗЗО.“
§ 8. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лицата по чл. 7, ал. 1
стойността на лекарствения продукт, определена съгласно чл. 20 от Наредбата за условията,
правилата и критериите за включване, промени
и/или изключване на лекарствени продукти от
Позитивния лекарствен списък и условията и
реда за работа на Комисията по Позитивния
лекарствен списък, приета с ПМС № 311 от
2007 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 2007 г.; изм., бр. 19
от 2009 г.).
(2) В случаите на договорени отстъпки по
чл. 20 НЗОК заплаща намалената с размера на
отстъпката съответна стойност по ал. 1.
(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на лицата по чл. 7, ал. 1 за отпуснати
от тях лекарствени продукти след представяне на електронен отчет, изготвен съобразно
електронния формат, публикуван на интернет
страницата на НЗОК.
(4) Отпуснатите и отчетени лекарствени
продукти се заплащат от НЗОК при условия и
по ред, определени в тази наредба и сключените
договори по чл. 7, ал. 1.
(5) Националната здравноосигурителна каса
заплаща на лицата по чл. 7, ал. 1 по 2 лв. за
всяка отчетена рецептурна бланка с предписани
лекарствени продукти, чието ниво на заплащане
е 100 на сто.
(6) Националната здравноосигу рителна
каса заплаща сумите по ал. 1 и 5 в срок до 30
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работни дни считано от датата на представяне
на необходимите документи.“
§ 9. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Притежателят на разрешението
за употреба на даден лекарствен продукт или
негов упълномощен представител писмено
уведомява НЗОК при:
1. изключване на лекарствения продукт от
Позитивния лекарствен списък;
2. промяна в нивото на заплащане и/или
стойността на лекарствения продукт, заплащана
от НЗОК;
3. прекратяване/отнемане на разрешението
за употреба на лекарствения продукт;
4. други обстоятелства, свързани с изпълнението на договорите по чл. 7, ал. 1.
(2) Срокът за уведомяване по ал. 1 е до 5
дни от:
1. влизане в сила на решението на Комисията
по Позитивния лекарствен списък – в случаите
по ал. 1, т. 1 и 2;
2. настъпване на съответното обстоятелство – в случаите по ал. 1, т. 3 и 4.
(3) Информацията по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на НЗОК.
(4) В случаите на ал. 1, т. 1 и 2 притежателят на разрешението за употреба или негов
упълномощен представител представя в НЗОК
заверено копие на решението на Комисията по
Позитивния лекарствен списък.
(5) При изключване на лекарствения продукт
от Позитивния лекарствен списък в зависимост от датата на представяне на решението
по ал. 4 – до/след 15-о число на месеца, НЗОК
преустановява заплащането на съответния
лекарствен продукт от 16-о число от текущия
календарен месец или от 1-во число на следващия календарен месец.“
§ 10. Създава се чл. 9а:
„9а. (1) Притежателят на разрешението за
употреба или негов упълномощен представител
може да подаде в НЗОК писмено заявление
съгласно приложение № 3, че желае да се прекрати заплащането на съответния лекарствен
продукт по реда на тази наредба.
(2) В зависимост от датата на подаване
на заявлението по ал. 1 – до/след 15-о число
на календарния месец, НЗОК преустановява
заплащането на съответния лекарствен продукт от 1-во или от 16-о число на следващия
календарен месец.
(3) В случаите по ал. 1 НЗОК в 5-дневен
срок от подаване на заявлението оповестява
информацията, посочена в заявлението, на
интернет страницата си и прави мотивирано
писмено предложение до Комисията по Позитивния лекарствен списък за изключване на
лекарствения продукт от ПЛС.“
§ 11. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 4а, ал. 2“ се заменят
с „чл. 4а, ал. 2 и 3“.
2. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) В случаите на изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен
списък, намаляване на стойността, определена съгласно чл. 20 от Наредбата за условията, правилата и критериите за включване,
промени и/или изключване на лекарствени
продукти от позитивния лекарствен списък
и условията и реда за работа на Комисията
по Позитивния лекарствен списък, отпадане
на код по меж дународната класификация
на болес т и т е (МК Б) и/и л и пода ва не на
заявление по чл. 9а, ал. 1 НЗОК извършва
дейностите по чл. 6, ал. 1 до 16-о число на
текущия календарен месец или до 1-во число
на следващия календарен месец в зависимост
от датата на влизане в сила на решението
на Комисията по Позитивния лекарствен
списък или датата на подаване на заявление
по чл. 9а, ал. 1.“
3. В ал. 4 след думите „ПЛС“ се добавя „или
отпадане на код по МКБ“.
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „включени в списъците по
чл. 55, ал. 2, т. 7 ЗЗО“ се заменят с „определени
от Надзорния съвет на НЗОК съгласно чл. 56,
ал. 2 ЗЗО“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Националната здравноосигурителна каса
заплаща напълно или частично за медицинските изделия и диетичните храни за специални
медицински цели, определени от Надзорния
съвет на НЗОК, за единица вещество, за бройка
или определя месечна стойност.“
§ 13. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
„(2) Договорите по ал. 1 се сключват чрез
директора на РЗОК, на чиято територия е
аптеката, с лица, подали заявления съгласно
приложение № 5, при условия и по ред съгласно
приложение № 6.“
§ 14. В чл. 18, в ал. 1 думите „включени в
списъците по чл. 55, ал. 2, т. 7 ЗЗО“ се заменят със „заплащани напълно или частично от
НЗОК“.
§ 15. Създава се чл. 19:
„Чл. 19. (1) Производителят или негов упълномощен представител може да подаде в НЗОК
писмено заявление съгласно приложение № 7,
че желае да се прекрати заплащането на съответното медицинско изделие/диетична храна за
специални медицински цели по реда на тази
наредба.
(2) В зависимост от датата на подаване
на заявлението по ал. 1 – до/след 15-о число
на календарния месец, НЗОК преустановява
заплащането на съответното медицинско изделие/диетична храна за специални медицински
цели от 1-во или от 16-о число на следващия
календарен месец.
(3) В случаите по ал. 1 НЗОК в 5-дневен
срок от подаване на заявлението оповестява
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информацията, посочена в заявлението, на
интернет страницата си.“
§ 16. Създава се глава четвърта:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ДОГОВАРЯНЕ НА ОТСТЪПКИ ОТ СТОЙНОСТТА, КОЯТО НЗОК
ЗАПЛАЩА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
Чл. 20. (1) На основание чл. 45, ал. 9 ЗЗО
НЗОК може да договаря отстъпки от стойността, която заплаща за лекарствени продукти,
включени в ПЛС по чл. 262, ал. 5, т. 1 ЗЛПХМ
с ниво на заплащане 100 на сто, които са единствен лекарствен продукт по INN и не участват
в определянето на референтна стойност с други
лекарствени продукти.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват с притежателите на разрешения за употреба на съответните лекарствени продукти или с техни
упълномощени представители.
Чл. 21. (1) В срок до 15 дни от подаване
на заявление по чл. 4 НЗОК отправя покана
до притежателя на разрешение за употреба
на лекарствен продукт/негов упълномощен
представител за представяне на предложения
за отстъпки по чл. 20, ал. 1.
(2) Предложенията по ал. 1 се подават в
едномесечен срок от поканата.
(3) Притежателите на разрешения за употреба
на лекарствени продукти/техни упълномощени
представители по чл. 20, ал. 1 могат да подават
предложения за отстъпки и без да е отправена
покана от НЗОК по ал. 1.
(4) Предложенията по ал. 1 и 3 са по образец съгласно приложение № 8, към което се
прилага/т документ/и, удостоверяващи представителната власт на лицето.
(5) При сключване на договор за отстъпка по
чл. 20 НЗОК заплаща договорената стойност от
1-во или 16-о число на съответния календарен
месец в зависимост от датата на сключване
на договора.
Чл. 22. (1) Договарянето на отстъпки от
стойността, на която се заплащат от НЗОК
лекарствените продукти, се извършва от постоянно действаща комисия, определена със
заповед на управителя на НЗОК.
(2) В състава на комисията задължително
се включват правоспособен юрист, магистърфармацевт и икономист.
(3) Комисията по ал. 1 разглежда постъпилите по чл. 21, ал. 4 документи и изготвя проект
на договор между НЗОК и съответния притежател на разрешение за употреба на лекарствен
продукт/негов упълномощен представител в
7-дневен срок от получаване на предложението.
(4) Управителят на НЗОК в 7-дневен срок
от прик лючване на процеду рата по ал. 3
ск л юч ва с ъ с с ъо т ве т н и я п ри т еж ат ел на
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разрешение за употреба/негов упълномощен
представител договор, в който се посочват:
1. размерът на отстъпката и формираната
нова стойност на съответни я лекарствен
проду кт;
2. услови ята и редът, по които се предоставя информаци я меж ду ст раните;
3. дру ги услови я.“
§ 17. Приложение № 1 към чл. 4 се измен я така:
„Приложение № 1
към чл. 4
З А Я В Л Е Н И Е
от ..................................................................................
(пълно наименование на притежателя на разрешението за употреба)

със седалище и адрес на управление: ....................
.......................................................................................,
представлявано от: .....................................................
........................................................................................,
(за юридическо лице – пълно наименование на представителя, седалище и адрес на управление; за физическо
лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)

в качеството му на: притежател на разрешение
за употреба/упълномощен представител
(невярното се зачертава)

с документ, удостоверяващ представителната
власт: ...............................................................................
За съобщения и контакти:
Адрес: ..........................................................................
Име: .............................................................................
Телефон ................. Факс ............ E-mail ....................
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО
УПРАВИТЕЛ,
На основание чл. 4 във връзка с чл. 5 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински
цели заявявам, че желая да се заплащат от НЗОК
следните лекарствени продукти:
1. ...................................................................................
(наименование на лекарствения продукт, лекарствена форма и окончателна опаковка)
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„Приложение № 3
към чл. 9а, ал. 1
ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК
З А Я В Л Е Н И Е
от ..................................................................................
........................................................................................
(пълно наименование на притежателя на разрешението за употреба)

със седалище и адрес на управление: .................
.......................................................................................,
представлявано от: ....................................................
........................................................................................,
(за юридическо лице – пълно наименование на представителя, седалище и адрес на управление; за физическо лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)

в качеството му на: притежател на разрешение
за употреба/упълномощен представител
(невярното се зачертава)

с документ, удостоверяващ представителната
власт: ............................................................................
За съобщения и контакти:
Адрес: ..........................................................................
Име: .............................................................................
Телефон ........... Факс ............. E-mail ...............................
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО
УПРАВИТЕЛ,
На основание чл. 9а, ал. 1 от Наредба № 10 от
2009 г. за условията и реда за заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели заявявам,
че желая да се прекрати заплащането от НЗОК
по реда на наредбата на следните лекарствени
продукти:
1. ...................................................................................
(наименование на лекарствения продукт, лекарствена форма и окончателна опаковка)

2. ...................................................................................
3. ...................................................................................
Дата: ...............

.....................................................
(подпис и печат на заявителя)“

§ 20. Приложение № 4 към чл. 14 се изменя така:

2. ...................................................................................
3. .....................................................................................

„Приложение № 4
към чл. 14

Към настоящото заявление прилагам следните
документи:
1. Копие от влязло в сила решение на Комисията
по Позитивния лекарствен списък

З А Я В Л Е Н И Е
от ...................................................................................

(прилагат се решенията за всеки един от посочените по-горе в заявлението продукти)

2. ...................................................................................
3. .................................................................................
Дата: ...............

.....................................................
(подпис и печат на заявителя)“

§ 18. Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3 и
чл. 16, ал. 2 се отменя.
§ 19. Приложение № 3 към чл. 7, ал. 3 и
чл. 16, ал. 2 става приложение № 3 към чл. 9а,
ал. 1 и се изменя така:

(пълно наименование на производителя)

със седалище и адрес на управление:
........................................................................................
........................................................................................,
представляван от:
........................................................................................,

(за юридическо лице – пълно наименование на представителя, седалище и адрес на управление; за физическо
лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)

в качеството му на: производител/упълномощен
представител
(невярното се зачертава)

с документ, удостоверяващ представителната
власт: ...........................................................................
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Посочвам следния адрес за съобщения и контакти:
Адрес: ...........................................................................
Име: .............................................................................
Телефон ............., факс .................., е-mail ....................
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО
УПРАВИТЕЛ,
На основание чл. 14 във връзка с чл. 15 от
Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински
цели заявявам, че желая да се заплащат от НЗОК
следните продукти:
1. ...................................................................................
(наименование на медицинското изделие/диетичната
храна за специални медицински цели, вид, опаковка)

2. ...................................................................................
3. ...................................................................................
Медицинските изделия/диетичните храни за
специални медицински цели ще се разпространяват до аптеките, сключили договор с НЗОК,
от следните търговци на едро:
1. .....................................................................................
(наименование на лицето, притежаващо разрешение за
търговия на едро с медицински изделия, издадено по
реда на ЗМИ/удостоверение за регистрация на обект
за търговия с храни, издадено по реда на Закона за
храните)

2. ..................................................................................
Прилагам следните документи:
1. Декларации за съгласие от посочените търговци
на едро за доставка на медицинските изделия/
диетичните храни за специални медицински цели.
(прилагат се декларации от всички посочени търговци
на едро)

2. Копие от документи, удостоверяващи изискванията по чл. 12.
(прилагат се документи за всеки един от посочените
по-горе в заявлението продукти)

Дата: ...............

.....................................................
(подпис и печат на заявителя)“

§ 21. Създава се приложение № 5 към
чл. 16, ал. 2:
„Приложение № 5
към чл. 16, ал. 2
ДО ДИРЕКТОРА НА
РЗОК ГР. .....................
З А Я В Л Е Н И Е
От .................................................................................,

(посочва се лицето, притежаващо разрешение, издадено по реда на ЗЛПХМ, за търговия на дребно с
лекарствени продукти)

представлявано от ....................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ № ...................................................,
IBAN ...........................................................................,
BIC ..............................................................................,
банка (клон) ...............................................................,
тел./факс № ................................................................,
e-mail ............................................................................
Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти № .........................../ ..........................,
издадено от министъра на здравеопазването
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Адрес на аптеката: област ....................................,
община ....................................., гр./с. ........................
............................................., ул. № ………………..............
................................, тел. ...............................................
............., факс: ..............................................................,
ръководител на аптеката ........................................,
маг. фарм. ...................................................................
........................................................................................
(имена по документ за самоличност, ЕГН, УИН)

Адрес за кореспонденция: ......................................
телефон .....................................................................,
факс: ............................................................................,
е-mail ............................................................................,
моб. телефон ..............................................................
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО
ДИРЕКТОР,
На основание чл. 16, ал. 2 от Наредба № 10 от
2009 г. за условията и реда за заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели кандидатствам за сключване на договор за отпускане
на следните продукти, заплащани напълно или
частично от НЗОК:
1. Диетични храни за специални медицински
цели					

2. Медицински изделия:
за стомирани болни 			

глюкомери и тест ленти 		

……………………………............. 		

(отбелязват се групите, които изпълнителят желае
да отпуска)

Прилагам следните документи:
.......................................................................................
................................................................ .......................
........................................................................................
Дата: ...............

.....................................................
(подпис и печат на заявителя)“

§ 22. Създава се приложение № 6 към
чл. 16, ал. 2:
„Приложение № 6
към чл. 16, ал. 2

Условия и ред за сключване на индивидуални
договори за отпускане и заплащане на медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели
I. Основни изисквания към кандидатите за
сключване на договор за отпускане на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК:
1. Да притежава актуално разрешение за
търговия на дребно с лекарствени продукти в
аптека, издадено по реда на ЗЛПХМ.
2. Да не е обявен в несъстоятелност.
3. Да не е в производство по ликвидация
(посоченото изискване не се отнася за ЕТ).
4. Да е сключил трудови договори със съответен брой магистър-фармацевти съобразно
посоченото от него работно време съгласно
Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда
и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн.,
ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 67 от 2010 г.).
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5. Да е регистриран като администратор на
лични данни по Закона за защита на личните данни.
6. На кандидата да не е наложена по предходен договор с НЗОК санкция „прекратяване
на договор“, влязла в сила през последните 6
месеца, предхождащи подаването на заявлението
за сключване на договор.
II. Условия и ред за сключване на договор с
НЗОК за отпускане на медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели,
заплащани напълно или частично от НЗОК:
1. Кандидатът – притежател на разрешение
за търговия на дребно с лекарствени продукти в
аптека, сключва договор с НЗОК чрез директора
на РЗОК, на чиято територия се намира аптеката.
2. В случаите, когато притежателят на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти е разкрил повече от една аптека на
територията на една РЗОК, договор се сключва
за всяка една от аптеките.
3. В случаите, когато притежателят на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти е разкрил аптеки на територията на
различни РЗОК, договор се сключва за всяка
аптека чрез директора на съответната РЗОК, на
чиято територия се намира аптеката.
4. За сключване на договор кандидатът подава
до директора на РЗОК, на чиято територия се
намира аптеката, заявление по образец (приложение № 2); към заявлението се прилагат
следните документи:
а) разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено по реда
на ЗЛПХМ;
б) съдебно решение за регистрация по ТЗ – заверен от кандидата препис;
в) удостоверение за актуално състояние на
кандидата, издадено не по-рано от три месеца
преди датата на подаване на заявлението – заверен от кандидата препис;
г) удостоверение, че кандидатът не е обявен в
несъстоятелност – заверен от кандидата препис;
д) удостоверение, че кандидатът не е в производство по ликвидация – заверен от кандидата
препис;
е) удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ
или разпечатка от интернет страницата на Агенцията по вписванията – търговския регистър,
съдържаща данни относно единния идентификационен код (ЕИК);
ж) договор за управление или трудов договор
на ръководителя на аптеката в случаите, когато
същият работи по трудово правоотношение – заверен от кандидата препис;
з) удостоверения за членство в Българския
фармацевтичен съюз на ръководителя на аптеката
и на работещите в нея магистър-фармацевти, издадени от съответната регионална колегия на БФС;
и) документ, удостоверяващ вписване в регистъра на администраторите на лични данни
по Закона за защита на личните данни.
Забележка. Кандидат, вписан в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към
министъра на правосъдието, не представя документите по букви „в“, „г“, „д“, „е“ на основание
чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър.
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5. Директорът на РЗОК разглежда подадените
документи и в 14-дневен срок сключва договор.
6. При непълнота и/или неточност в подадените документи директорът на РЗОК писмено
уведомява кандидата за това обстоятелство и
определя 14-дневен срок за отстраняването є/им.
В тези случаи срокът по т. 5 спира да тече до
отстраняване на непълнотата и/или неточността.
7. В случаите, когато притежателят на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти и ръководителят на аптеката не съвпадат, индивидуалният договор се подписва и
от ръководителя на аптеката.
ІІІ. Основания и ред за отказ от сключване
на индивидуален договор за отпускане и напълно
или частично заплащане на медицински изделия
и диетични храни за специални медицински цели:
1. Директорът на РЗОК отказва да сключи
договор, когато:
– кандидатът не отговаря на условията по т. І;
– не са представени някои от документите
по т. ІІ, подадените документи не удостоверяват
изискуемите обстоятелства или нередовностите
не са отстранени от заявителя в срок.
2. Директорът на РЗОК издава в писмена
форма мотивиран отказ за сключване на договор
за отпускане на медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели.
3. Отказът се връчва на кандидата или му се
изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 7 дни от издаването му.
ІV. Ред за обявяване на процедура по сключване на индивидуални договори за отпускане и
напълно или частично заплащане на медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели и подписване на договор:
1. За обявяване на процедура по сключване на индивидуални договори за отпускане и
заплащане на медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели директорът
на РЗОК публикува на интернет страницата на
НЗОК и в регионално печатно издание покана
за участие в договарянето към притежателите
на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, чиито аптеки са разкрити на
територията на РЗОК, в която посочва:
а) необходимите документи за сключване на
договор с НЗОК и информация за мястото и срока
за получаване на образец от комплекта документи;
б) място и срок на подаване на документите;
в) срок за разглеждане на документите и
сключване на договори;
г) средства за комуникация и длъжностно
лице за контакти в РЗОК.
2. Директорът на РЗОК обявява на видно място
в сградата на РЗОК и на интернет страницата на
РЗОК график за подписване на индивидуалните
договори за отпускане и заплащане на медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели.
3. След изтичане на сроковете по т. 1 директорът на РЗОК сключва договор с кандидат – притежател на разрешение за търговия на дребно
с лекарствени продукти, по писмено заявление
на кандидата при условие, че същият отговаря
на условията и е представил всички изискуеми
документи.“
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§ 23. Създава се приложение № 7 към
чл. 19, ал. 1:
„Приложение № 7
към чл. 19, ал. 1

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ..................................................................................
(пълно наименование на производителя)

със седалище и адрес на управление:
........................................................................................,
представляван от:
........................................................................................

(за юридическо лице – пълно наименование на представителя, седалище и адрес на управление; за физическо
лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)

в качеството си на: производител/упълномощен
представител
(невярното се зачерква)

с документ, удостоверяващ представителната
власт:
.......................................................................................
Посочвам следния адрес за съобщения и контакти:
Адрес: ...........................................................................
Име: .............................................................................
Телефон ............, факс............., е-mail .............................
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО
УПРАВИТЕЛ,
На основание чл. 19, ал. 1 от Наредба № 10 от
2009 г. за условията и реда за заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели заявявам,
че желая да се прекрати заплащането от НЗОК
по реда на наредбата на следните продукти:
1. ...................................................................................
(наименование на медицинското изделие/диетичната
храна за специални медицински цели, вид, опаковка)

2. ...................................................................................
3. ...................................................................................
Дата: ...............

.....................................................
(подпис и печат на заявителя)“

§ 24. Създава се приложение № 8 към
чл. 21, ал. 2:
„Приложение № 8
към чл. 21, ал. 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от .................................................................................

(пълно наименование на притежателя на разрешението за употреба)

със седалище и адрес на управление: .................
.......................................................................................,
представлявано от: ...................................................
(за юридическо лице – пълно наименование на представителя, седалище и адрес на управление; за физическо
лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)

в качеството си на: притежател на разрешение
за употреба/упълномощен представител
(невярното се зачерква)

с документ, удостоверяващ представителната
власт: ...........................................................................
За съобщения и контакти:
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Адрес: ..........................................................................
Име: .............................................................................
Телефон ........... факс ............. е-mail ...............................
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО
УПРАВИТЕЛ,
На основание чл. 45, ал. 9 ЗЗО ПРЕДЛАГАМ
ОТСТЪПК А за следните лекарствени продукти,
включени в приложение № 1 на ПЛС, заплащани
частично или напълно от НЗОК, както следва:
Меж- Код
Тър- ЛеКо- Окон- При- Цена
дуна- НЗОК гов- кар- личатежана
родско стве- че- телна тел на търно
наина
ство опа- разре- говец
непамено- форна ковка шение на
тентвание ма
леза
едро
но
карупос
наистветреба ДДС
меното
с
новавеотние
щестъпство
ка
1
2
3
4
5
6
7
8

Стойност,
заплащана
от
НЗОК
по
чл. 8,
ал. 2
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Към настоящото заявление прилагам:
Дата: ...............

.....................................................
(подпис и печат на заявителя)“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. Първият тримесечен период по чл. 4а,
ал. 2 започва да тече считано от 01.07.2011 г.
§ 26. (1) Националната здравноосигурителна каса отправя покана за договаряне до
притежателите на разрешение за употреба/
техен упълномощен представител за представяне на предложения за отстъпки по чл. 20,
ал. 1 за лекарствените продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък по чл. 262,
ал. 5, т. 1 ЗЛПХМ към датата на влизане в сила
на наредбата, но не по-късно от 01.10.2011 г.
(2) Договарянето по ал. 1 се извършва по
реда на глава четвърта.
§ 27. Медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели,
заплащани напълно или частично от НЗОК
през 2011 г., са определени от Надзорния съвет на НЗОК в приложение № 7 „Списък на
медицински изделия, заплащани от НЗОК“ и
приложение № 8 „Списък на диетични храни, заплащани от НЗОК“ към Националния
рамков договор за медицинските дейности
между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз за 2011 г.
(ДВ, бр. 3 от 2011 г.).
§ 28. (1) В 15-дневен срок от влизане в сила
на наредбата НЗОК дефинира код на търговец
на едро на всички търговци на едро, получили
разрешение за търговия на едро по чл. 195 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, и изготвя съответните електронни
формати за изпълнителите на медицинска
помощ и за лицата по чл. 7.
(2) В едномесечен срок от изтичане на срока
по ал. 1 НЗОК привежда в съответствие указанията, публикувани на интернет страницата
є и договорите по чл. 7, ал. 1.
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§ 29. (1) Разпоредбата на § 8 относно чл. 8,
ал. 5 влиза в сила от 1 януари 2012 г.
(2) До 31.12.2011 г. НЗОК заплаща на лицата
по чл. 7, ал. 1 по 1,00 лв. за отчетена рецептурна бланка за обработването на рецепти за
лекарствени продукти с ниво на заплащане
100 на сто.
За министър: Г. Павлова
10009

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни
майки и отводки (рояци) и реда за водене на
регистър (обн., ДВ, бр. 103 от 2003 г.; изм.,
бр. 26 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 след думата „регистрирани“ се добавя „съгласно чл. 137 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност“, а след
думата „пчелини“ се добавя съюзът „и“.
§ 2. В чл. 8, ал. 1, т. 1 думите „одобрена от
Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството“ се заличават.
§ 3. В чл. 12 т. 3 се отменя.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „пчелини“
се добавя „според вида дейност“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. зоо т ех ни ческ и к н и г и за: ма й ч и н и
семейства, бащини семейства, отглеждачи,
нуклеуси, книга за експедиция на пчелни
майки и рояци;“.
2. В ал. 2 думата „дневниците“ се заменя
с „документите“.
§ 5. В чл. 15 думите „документ от органите на Националната ветеринарномедицинска
служба“ се заменят с „протокол за извършен
профилактичен преглед за съответната година,
издаден от съответната областна дирекция по
безопасност на храните (ОДБХ)“.
§ 6. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) При продажба:
1. елитните пчелни майки се придружават
от зоотехнически сертификат;
2. племенните пчелни майки и рояците
се придружават от сертификат, съдържащ
данни за техния произход (линия №), година
на производство, № на партидата, дата на
експедицията и производител.
(2) Сертификатите по ал. 1 се издават от
развъдните организации, регистрирани съгласно чл. 29а от Закона за животновъдството.“
§ 7. В чл. 20 след думите „по чл. 19,“ се
добавя „ал. 1,“.
§ 8. В чл. 21 се правят следните изменения:
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1. В ал. 2 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба“ се заменят със
„съответната ОДБХ“, а думите „и Националния браншови пчеларски съюз, на чиято
територия е пчелинът“ се заличават.
2. В ал. 3, т. 2 думите „акредитирани от
Националната ветеринарномедицинска служба лаборатории“ се заменят с „акредитирани
лаборатории в системата на БАБХ“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Развъдните организации в срок до
края на месец януари на всяка следваща календарна година издават становище за расова
принадлежност.“
§ 9. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „районната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „ОДБХ“.
2. В ал. 2 думата „лицензирания“ се заличава, а абревиатурата „НВМС“ се заменя
с „БАБХ“.
§ 10. В чл. 23 думите „и Наредба № 30 за
профилактика и борба с някои заразни болести
по пчелите“ се заличават.
§ 11. В чл. 24, ал. 1 думите „районната
ветеринарномедицинска служба“ се заменят
с „ОДБХ“
§ 12. В чл. 25, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 6 думите „и капацитет“ се заличават.
2. В т. 7 думите „удостоверението, че пчелинът е заведен в регистъра на развъдната
асоциация“ се заменят със „становището от
развъдната организация за расовата принадлежност на разплодния материал;“.
§ 13. В § 1 от допълнителните разпоредби в
т. 2 думата „изолиран“ се заменя с „временен
или постоянен“.
§ 14 . Н а в с я к ъ де в н ар ед б ат а д у м ат а
„асоциация/и“ се заменя с „организация/и“.
За министър: Г. Костов
10048

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мярка „Модернизиране на земеделските
стопанства“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 41 от 2008 г.; изм., бр. 106 от
2008 г., бр. 9, 37, 45, 55 и 75 от 2010 г. и бр. 18
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Авансовото плащане е в размер до 50
на сто от стойността на одобрената финансова
помощ по проекта.“
2. В ал. 4 след думите „авансовото плащане“ се добавя „или договор за поръчителство,
с който най-малко двама поръчители, всеки
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от които се задължава пред кредитора РА да
отговаря за изпълнението на задължението по
авансовото плащане на длъжника – ползвател
на помощта, в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане“.
3. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря
на следните условия:
1. да е юридическо лице – търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да
е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска
дейност най-малко 3 години преди датата на
подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
4. да няма изискуеми публични задължения
към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. 25 % от размера на собствения му капитал,
отразен във финансовите отчети от последната
приключена финансова година и последното
приключило тримесечие, преди подаване на
заявката за авансово плащане да е равен или
по-голям от 110 % от стойността на искания
аванс;
8. 20 % от размера на приходите му от
продажби за последната финансова година да
е по-голям или равен на 110 % от стойността
на искания аванс.
(6) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите
задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения
по кредити и по други задължения, които са
отразени в баланса.“
4. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР,
поръчителят трябва да отговаря на условията
по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.
(8) Разплащателната агенция не сключва
договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по
авансовото плащане на длъжника – ползвател
на помощта, в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и в нея думите „3 и“ се заличават, а след думите „ал. 4“
се поставя запетая и се добавя „или срокът на
задължението по договора за поръчителство
по ал. 4“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея
думите „3 и“ се заличават, а след думата „освобождава“ се добавя „или договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява“.
§ 2. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Започването и приключването на
приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор
на РА. Заповедта съдържа началния и крайния
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срок за приемане на заявления за подпомагане,
както и бюджета на мярката за съответния
период на прием.
(2) При вземане на решение за започване
приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни
преди започването на приема на електронните
страници на ПРСР и РА и на общодостъпно
място в областните дирекции на фонда – отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП) и областните дирекции
„Земеделие“.
(3) При вземане на решение за спиране на
приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 15 календарни дни
преди спирането на приема на електронните
страници на ПРСР и РА и на общодостъпно
място в областните дирекции на фонда – отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП) и областните дирекции
„Земеделие“.
(4) В заповедта по ал. 1 могат да бъдат определени и допълнителни ограничения относно
допустимите за финансова помощ разходи.“
§ 3. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с положителен резултат
от извършените проверки“ се заличават.
2. В ал. 5:
а) в т. 1 думата „разкриване“ се заменя с
„установяване“;
б) в т. 2 думата „разкриване“ се заменя с
„установяване“.
§ 4. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) При съмнения за изкуствено създадени
условия в договора по ал. 2 се предвиждат
извършване на допълнителни проверки и/или
обезпечение в полза на РА, съответстващо на
финансовата помощ, свързана с инвестицията.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 5. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) В случаите, когато РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с
лице, предложено от ползвателя, РА изпраща
уведомително писмо на ползвателя, който в
срок до 10 работни дни от получаването му
предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 4 съгласно приложение
№ 12 или банкова гаранция.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 6. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, т. 1 след думата „съдържание“ се
добавя „и/или документ с невярно съдържание,
неистински или преправен документ,“.
2. В ал. 4 след думата „плащания“ се поставя запетая и се добавя „заедно със законните
лихви върху тях“.
3. В ал. 5 след думите „плащания по проекта“ се добавя „заедно със законните лихви
върху тях“.
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§ 7. В чл. 56 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) С цел осигуряване на публичност и
прозрачност най-малко веднъж на три месеца
РА публикува на електронната си страница
следната информация за всеки одобрен проект
на ползватели на помощта – юридически лица,
по мярка „Модернизиране на земеделските
стопанства“ от ПРСР 2007 – 2013 г.:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. вид на подпомаганите дейности;
3. общ размер на одобрената финансова
помощ по проекта.
(2) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година за предходната
финансова година РА публикува на електронната
си страница следната информация за всеки
проект на ползвател на помощта – юридическо
лице, по който е извършено плащане по мярка
„Модернизиране на земеделските стопанства“:
1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;
2. общината, в която ползвателят на помощта живее или е регистриран, и пощенския
код, когато е наличен, или част от него за
обозначаване на общината;
3. общата сума на публично финансиране, получена от ползвателя на помощта за съответната
финансова година, която включва както вноски
на Общността, така и национални вноски;
4. вид на подпомаганите дейности;
5. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд
за гарантиране на земеделието и Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;
6. валутата, в която тези суми са били
получени.“
§ 8. В т. 43 от § 1 от допълнителните разпоредби след думите „свързаност помежду си“
се добавя „или спрямо кандидата“.
§ 9. Приложение № 4 към чл. 6, ал. 8 се
изменя така:
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3

4

Алфатар

*

5

Антоново

*

6

Балчик

*

7

Белене

*

8

Бойчиновци

*

9

Болярово

до 250

10

Борован

*

11

Борово

*

12

Братя Даскалови

13

Брегово

*

14

Брезово

до 300

15

Брусарци

*

16

Бургас

*

17

Бяла – Русенска обл.

*

18

Бяла Слатина

*

19

Велики Преслав

до 200

20

Велико Търново

до 200

21

Венец

*

22

Ветово

*

23

Ветрино

*

24

Видин

до 200

25

Враца

до 300

26

Вълчедръм

*

27

Вълчи дол

*

28

Върбица

29

Генерал Тошево

*

30

Главиница

*

31

Горна Оряховица

*

32

Гулянци

*

„Приложение № 4
към чл. 6, ал. 9

33

Гурково

до 450

34

Гълъбово

*

Списък на общините, чиито земи попадат в
нитратно уязвимите зони, определени съгласно
Заповед № РД-930 от 25.10 2010 г. на министъра
на околната среда и водите на основание чл. 151,
ал. 2, т. 2, буква „ф“ от Закона за водите и чл. 5,
т. 1 и 2 от Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.)

35

Две могили

*

36

Димитровград

*

37

Димово

до 200

38

Добрич

*

39

Добричка

*

40

Долна Митрополия

*

41

Долни Дъбник

*

до 250

до 300

№
пo
ред

Общини

Обхват на уязвимата
зона по надморска
височина, метри

1

2

3

42

Дулово

*

Елхово

до 250

1

Аврен

*

43

2

Айтос

до 100

44

Завет

3

Аксаково

*

45

Златарица

*
до 200
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46

Иваново

*

88

Плевен

*

47

Искър

*

89

Пловдив

*

48

Исперих

*

90

Полски Тръмбеш

*

49

Каварна

*

91

Поморие

50

Кайнарджа

*

92

Попово

*

51

Калояново

*

93

Пордим

*

52

Камено

*

94

Провадия

*

53

Каолиново

*

95

Първомай

до 300

54

Карнобат

*

96

Раднево

*

55

Каспичан

*

97

Разград

*

56

Кнежа

*

98

Раковски

*

57

Козлодуй

*

99

Родопи

до 300

58

Криводол

до 300

100

Ружинци

до 200

59

Крушари

*

101

Русе

*

60

Кубрат

*

102

Садово

*

61

Левски

*

103

Самуил

62

Летница

*

104

Свиленград

63

Ловеч

до 300

105

Свищов

64

Лозница

*

106

Севлиево

до 300

65

Лом

*

107

Силистра

*

66

Луковит

до 300

108

Симеоновград

*

67

Любимец

до 100

109

Ситово

*

68

Марица

*

110

Сливен

до 350

69

Медковец

*

111

Сливо поле

70

Мездра

до 300

112

Смядово

до 100

71

Мизия

*

113

Средец

до 250

72

Минерални бани

до 300

114

Стамболийски

73

Монтана

до 200

115

Стара Загора

74

Несебър

до 100

116

Стражица

75

Никола Козлево

*

117

Стралджа

76

Никопол

*

118

Стрелча

до 450

77

Нова Загора

*

119

Суворово

*

78

Нови пазар

*

120

Сунгурларе

79

Ново село

*

121

Сухиндол

*

80

Омуртаг

до 300

122

Съединение

*

81

Опака

*

123

Твърдина

82

Опан

*

124

Тервел

83

Оряхово

*

125

Тополовград

84

Павликени

*

126

Тунджа

*

85

Пазарджик

до 450

127

Тутракан

*

86

Петрич

до 150

128

Търговище

*

87

Пещера

до 450

129

Хайредин

*

до 100

*
до 100
*

*

*
до 250
*
*

до 350

до 400
*
до 350
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130

Харманли

до 100

131

Хасково

до 250

132

Хисаря

до 400

133

Хитрино

*

134

Цар Калоян

*

135

Ценово

*

136

Червен бряг

*

137

Чирпан

138

Шабла

до 250

139

Шумен

*

140

Якимово

*

141

Ямбол

*

Забележка.

*)

Пълен обхват.“

§ 10. В раздел „ІХ. Придружаващи документи“ от приложение № 10 към чл. 30,
ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 34 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС)“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ)“.
2. В т. 35 думата „РВМС“ се заменя с
„БАБХ“.
§ 11. В приложение № 11 към чл. 30, ал. 1
и чл. 31, ал. 3 „Списък на документи за кандидатстване“ се правят следните изменения:
1. В т. 35 думата „РВМС“ се заменя с
„БАБХ“.
2. В т. 35а думата „РВМС“ се заменя с
„БАБХ“.
§ 12. Точка 4 от приложение № 12 към
чл. 38, ал. 1 „Документи за авансово плащане“ се изменя така:
„4. Банкова гаранция или при поръчителство – удостоверения от Националната
агенция по приходите, че предложените за
поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1 месец преди
предоставянето им – оригинал или заверено копие, декларации от предложените за
поръчители лица за наличие или липса на
поети задбалансови и условни задължения
(гаранции, запис на заповед, поръчителството
и др.) и тримесечни финансови отчети за
последното приключило тримесечие.“
§ 13. В т. 25 от раздел „А. Общи документи“ от приложение № 13 към чл. 39, ал. 1 и
чл. 41, ал. 2 „Документи за меж динно или
окончателно плащане“ думата „РВМС“ се
заменя с „БАБХ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
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§ 15. (1) Съгласно чл. 2 от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията
от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) § 1, т. 1 от
наредбата се прилага за заявления, одобрени
със заповед на изпълнителния директор на
РА, издадена след 31 декември 2010 г.
(2) В срок до 31 октомври 2011 г. ползвателите с подадени и/или платени заявки
з а а ва нс ово п л а щ а не мог ат да пода дат
коригираща за явка за авансово плащане
в размера съгласно § 1, т. 1 от наредбата.
Към нея се прилагат документите по т. 4 от
приложение № 12.
(3) В случаите по ал. 2, когато първата
заявка за авансово плащане е подадена преди
повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателят на помощта прилага и документите по
т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 от приложение № 12.
(4) За проектите със сключени договори след 31 декември 2010 г., за които не
е подадена заявка за авансово плащане и
определеният срок по чл. 11, ал. 3 е изтекъл
до влизането в сила на наредбата, срокът
по чл. 11, ал. 3 се удължава до 31 октомври
2011 г.
За министър: С. Боянова
10156

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 521-МИ
от 25 август 2011 г.

относно поправка в образци на изборни книжа, утвърдени с Решение № 14-МИ от 23 юни
2011 г. на ЦИК, за изборите за общински
съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
На основание чл. 12, ал. 3 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
І. Допуска поправка в образци на изборни
книжа, утвърдени с Решение № 14-МИ от 23 юни
2011 г. на ЦИК, съгласно приложенията към
решението, както следва:
1. В приложение № 63:
– след ред 1 на таблица част І се добавя
нов ред с три графи; в първата графа се
вписва цифрата 2, във втората г рафа се
изписва текст „Брой заличени имена“, под
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него многоточие, под многоточието текст
„(с думи)“, а в третата графа – многоточие
и под многоточието текст „(с цифри)“;
– текстът във втората графа на ред 3 се
изменя, както следва: „Общ брой избиратели
(т. 1 – т. 2 + т. 3)“;
– номерацията на останалите редове в
таблицата се променя съответно;
– след ред 1 на таблица част ІІ се добавя нов ред с три графи; в първата графа
се вписва цифрата 2, във втората графа се
изписва текст „Брой заличени имена“, под
него многоточие, под многоточието текст
„(с думи)“, а в третата графа – многоточие
и под многоточието текст „(с цифри)“;
– текстът във втората графа на ред 3 се
изменя, както следва:„Общ брой избиратели
(т. 1 – т. 2 + т. 3)“;
– номерацията на останалите редове в
таблицата се променя съответно.
2. В приложение № 97:
а) н а р е д „(с о б с т в е н о, б а щ и н о, ф а м и л но и ме)“ под м ног о т оч ие т о н а р ед
„Подписаният(ата)“ след думата „бащино“
се добавя „(ако е приложимо)“;
б) на ред „ЕГН“ след съкращението „ЕГН“
се поставя наклонена черта и се добавя „ЛН“;
в) на ред „… издаден на … от …“ след
многоточието след думата „от“ се поставя
наклонена черта и се добавя „№ на удостоверението за пребиваване и дата на регистрацията, посочена в него“ и след думите
„постоянен адрес“ се поставя нак лонена
черта и се добавя „адрес на пребиваване“;
г) в указанието към образеца абзац втори
се изменя така:
„Декларацията се подава от всяко физическо лице – български граж данин или
гражданин на друга държава – членка на ЕС,
който има избирателни права съгласно ИК,
общият размер на даренията на което към
политическа партия/коалиция от партии/
инициативен комитет надхвърля 1000 лева.“
3. В приложение № 98:
а) н а р е д „(с о б с т в е н о, б а щ и н о, ф а м и л но и ме)“ под м ног о т оч ие т о н а р ед
„Подписаният(ата)“ след думата „бащино“
се добавя „(ако е приложимо)“;
б) на ред „ЕГН“ след съкращението „ЕГН“
се поставя наклонена черта и се добавя „ЛН“;
в) на ред „… издаден на … от …“ след
многоточието след думата „от“ се поставя
наклонена черта и се добавя „№ на удостоверението за пребиваване и дата на регистрацията, посочена в него“ и след думите
„постоянен адрес“ се поставя нак лонена
черта и се добавя „адрес на пребиваване“;
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г) текстът „направеното от мен дарение
на:“, изписан под думите „ДЕК ЛАРИРАМ,
че:“, се замества с текста: „средствата, с
които съм финансирал кампанията на“;
д) в указанието към образеца абзац втори
се изменя така:
„Декларацията се подава от всеки канд и д ат и л и ч лен н а и н и ц и ат и в ен ком итет – български гражданин или гражданин
на друга държава – членка на ЕС, който
има избирателни права съгласно ИК, когато общият размер на средствата, с които
е финансирал кампанията на политическа
парти я/коалици я от партии/инициативен
комитет, надхвърля 1000 лева.“
4. В приложение № 99:
а) н а р е д „(с о б с т в е н о, б а щ и н о, ф а м и л но и ме)“ под м ног о т оч ие т о н а р ед
„Подписаният(ата)“ след думата „бащино“
се добавя „(ако е приложимо)“;
б) на ред „ЕГН“ след съкращението „ЕГН“
се поставя наклонена черта и се добавя „ЛН“;
в) на ред „… издаден на … от …“ след
многоточието след думата „от“ се поставя
наклонена черта и се добавя „№ на удостоверението за пребиваване и дата на регистрацията, посочена в него“ и след думите
„постоянен адрес“ се поставя нак лонена
черта и се добавя „адрес на пребиваване“;
г) в указанието към образеца абзац първи
се изменя така:
„Декларацията се подава от всяко физическо лице – български граж данин или
граж данин на друга държава – членка на
ЕС, който има избирателни права съгласно
ИК, предоставило имущество за временно
и безвъзмездно ползване.“
5. В приложение № 103, в у казанието
към образеца, абзац шести, изречение първо запетаята и думите „а за инициативния
комитет се изписва собствено, бащино и
фамилно име на кандидата“ се заличават.
6. В приложение № 104, в у казанието
към образеца, абзац шести, изречение първо, запетаята и думите „а за инициативния
комитет се изписва собствено, бащино и
фамилно име на кандидата“ се заличават.
ІІ. Изменя приложение № 65 съгласно
приложението към решението.
ІІІ. Анулира приложение № 100 от изборните книжа за изборите за общински
съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
ІV. Утвърждава нови образци на изборни
книжа – приложения № 63, 65, 97, 98, 99, 103
и 104, приложени към решението и представляващи неразделна част от него.
За председател: М. Андреева
Секретар: С. Солакова
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Приложение № 63
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък (част І и част ІІ)
(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс)

Днес, .............. 2011 г., в ................ ч. секционната избирателна комисия в избирателна
секция № .............................., населено място .........................................., община ..............................,
област ............................., получи от кмета на общината/района/кметството избирателния списък за
произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.:
Част І
1.

Начален брой избиратели
....................................................................
(с думи)

...........................................
(с цифри)

2.

Брой заличени избиратели
....................................................................
(с думи)

.............................................
(с цифри)

3.

Брой дописани избиратели
....................................................................
(с думи)

..............................................
(с цифри)

Общ брой избиратели (т. 1 - т. 2 + т. 3)
4.

....................................................................
(с думи)

..............................................
(с цифри)

Част ІІ
1.

Начален брой избиратели
....................................................................
(с думи)

...........................................
(с цифри)

2.

Брой заличени избиратели
....................................................................
(с думи)

.............................................
(с цифри)

3.

Брой дописани избиратели
....................................................................
(с думи)

4.

Общ брой избиратели (т. 1 - т. 2 + т. 3)
....................................................................
(с думи)

..............................................
(с цифри)

..............................................
(с цифри)

Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед длъжностно лице от
общинската администрация:
Определен от ОИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с
районно деление).
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Приложение № 65
Избирателна секция №

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 4 и чл. 45, ал. 2 от Изборния кодекс)
Днес, .............. 2011 г., в ................ ч. секционната избирателна комисия в избирателна секция
№ ......................................................, населено място...................., община/район/кметство ........................
......., област .............................., получи от ..........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)

като ръководител на ..............................................................................................................................................
(място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане)
избирателния списък за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври
2011 г.:
1.

Общ брой избиратели
....................................................................
(с думи)

..............................................
(с цифри)

Подпис на ръководителя на място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за ръководителя на място за изтърпяване
на наказанието лишаване от свобода и за задържане.
Приложение № 97
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 154, ал. 1 от Изборния кодекс
Подписаният(ата) .............................................................................................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо), фамилно име)

ЕГН .............................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ......................, издаден на .................. от ...................., № на удостоверението за пребиваване и датата
на регистрацията, посочена в него..................................................................., постоянен адрес/адрес на
пребиваване .......................................................................................................................................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
направеното от мен дарение на:
................................................................................................................................................................................................,
(политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

представляващо ................................................................................................................................................................
в размер на .................................. лв., е със следния произход:
.................................................................................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.
.....................................................
Декларатор:
.......................................
(подпис)
Декларацията се подава от всяко физическо лице – български гражданин или гражданин на друга
държава – членка на ЕС, който има избирателни права съгласно ИК общият размер на даренията
на което към политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет надхвърля 1000 лв.
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Приложение № 98
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 154, ал. 2 от Изборния кодекс
Подписаният(ата) .............................................................................................................................................,
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН/ЛН .............................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ......................, издаден на .................. от ..................../№ на удостоверението за пребиваване и дата на
регистрацията, посочена в него.........................................................., постоянен адрес/адрес на пребиваване
.................................................................................................................................................................................................
в качеството ми на
кандидат
член на инициативен комитет
на ...........................................................................................................................................................................................
(политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
средствата, с които съм финансирал кампанията на:
...............................................................................................................................................................................................,
(политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

представляващо ................................................................................................................................................................
в размер на .................................. лв., е със следния произход:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.
....................................
Декларатор:
.......................................
(подпис)
Декларацията се подава от всеки кандидат или член на инициативен комитет – български
гражданин или гражданин на друга държава – членка на ЕС, който има избирателни права съкласно ИК,
когато общият размер на средствата, с които е финансирал кампанията на политическа партия/коалиция
от партии/инициативен комитет, надхвърля 1000 лв.
Приложение № 99
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 154, ал. 3 от Изборния кодекс
Подписаният(ата) .............................................................................................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо), фамилно име)

ЕГН/ЛН .............................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ......................, издаден на .................. от ..................../№ на удостоверението за пребиваване и дата на
регистрацията, посочена в него.........................................................., постоянен адрес/адрес на пребиваване
.................................................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
движимите/недвижимите вещи:
1. ............................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................,
предоставени от мен за безвъзмездно ползване на
.................................................................................................................................................................................................
(политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет)
във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове
на 23 октомври 2011 г., са моя собственост.
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Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.
....................
Декларатор:
.......................................
(подпис)
Декларацията се подава от всяко физическо лице – български гражданин или гражданин на друга
държава – членка на ЕС, който има избирателни права съгласно ИК, общият размер на даренията на
което към политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет надхвърля 1000 лв.

Приложение № 103
ОБЩИНА ………………… Изборен район № ………….
БЮЛЕТИНА ЗА
КМЕТ НА ОБЩИНА
ПП/КП/ИК …………………………………….................................................................……..

1

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии,
посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет)

.................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за кмет на община)

ПП/КП/ИК …………………………………….................................................................………

2

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии,
посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет)

.................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за кмет на община)

ПП/КП/ИК …………………………………….................................................................……..

3

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии,
посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет)

.................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за кмет на община)

Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия с тегло 120 г/м2, и са защитени
с полиграфическа защита. Текстът се отпечатва с черно мастило.
Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна
черна хоризонтална линия.
Името на общината и номерът на изборния район се изписват най-отгоре на бюлетината над
наименованието „Бюлетина за кмет на община“.
В квадратчето за поставяне на знак „Х“, отразяващ волята на избирателя, е изписан поредният
номер на партията, коалицията от партии или независим кандидат.
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Вдясно от квадратчето се изписва пълното или съкратено наименование на партията или
коалицията от партии, посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет, като абревиатурата за партия се изписва с „ПП“, за коалиция от партии – с „КП“, а за
инициативен комитет – с „ИК“.
След абревиатурата на политическата партия, коалицията от партии и инициативния
комитет се изписва собствено, бащино и фамилно име на кандидата. След името на независимия
кандидат се изписва означението „независим“.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната
секционна избирателна комисия.
Приложение № 104
ОБЩИНА ……………… Кметство …………. Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА
КМЕТ НА КМЕТСТВО
ПП/КП/ИК ………………………….................................................................……………….

1

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии,
посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет)

.................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за кмет на кметство)

ПП/КП/ИК ………………………….................................................................…………………

2

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии,
посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет)

.................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за кмет на кметство)

ПП/КП/ИК ………………………….................................................................…………………

3

(пълното или съкратено наименование на партията или коалицията от партии,
посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет)

.................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата за кмет на кметство)

Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия с тегло 120 г/м2, и са защитени
с полиграфическа защита. Текстът се отпечатва с черно мастило.
Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна
черна хоризонтална линия.
Името на общината, кметството и номерът на изборния район се изписват най-отгоре на
бюлетината над наименованието „Бюлетина за кмет на кметство“.
В квадратчето за поставяне на знак „Х“, отразяващ волята на избирателя, е изписан поредният
номер на партията, коалицията от партии или независим кандидат.
Вдясно от квадратчето се изписва пълното или съкратено наименование на партията или
коалицията от партии, посочено в заявлението є за регистрация, или наименованието на инициативния
комитет, като абревиатурата за партия се изписва с „ПП“, за коалиция от партии – с „КП“, а за
инициативен комитет – с „ИК“.
След абревиатурата на политическата партия, коалицията от партии и инициативния
комитет се изписва собствено, бащино и фамилно име на кандидата. След името на независимия
кандидат се изписва означението „независим“.
На гърба на бюлетината се отбелязват две места за поставяне на печата на съответната
секционна избирателна комисия.
10202
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РЕШЕНИЕ № 537-ПВР
от 25 август 2011 г.

относно поправка в образци на изборни
книжа, утвърдени с Решение № 12-ПВР от
18 юни 2011 г. на ЦИК, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г.
На основание чл. 12, ал. 3 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
І. Допуска поправка в образци на изборни
книжа, утвърдени с Решение № 12-ПВР от
18 юни 2011 г. на ЦИК, съгласно приложенията
към решението, както следва:
1. В приложение № 5, в указанието към
образеца, абзац четвърти, изречение първо,
думите „или ал. 2“ се заличават.
2. В приложение № 6, в указанието към
образеца, абзац втори, думите „адреса на
пребиваване“ и скобите се заличават.
3. В приложение № 50, в указанието към
образеца, абзац трети, думите „и е неразделна част от протокола на СИК“ се заличават.
4. В приложение № 51, в указанието към
образеца, абзац трети, думите „и е неразделна част от протокола на СИК“ се заличават.
5. В приложение № 57:
– след ред 1 на таблицата се добавя нов
ред с три графи: в първата графа се вписва
цифрата 2, във втората графа се изписва текст
„Брой заличени имена, под него многоточие,
под многоточието текст „(с думи)“, а в третата
графа – многоточие и под многоточието текст
„(с цифри)“;
– текстът във втората графа на ред 3 се
изменя, както следва: „Общ брой избиратели
(т. 1 – т. 2 + т. 3)“;
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– номерацията на останалите редове в
таблицата се променя съответно.
6. В приложение № 81:
а) на ред „(собствено, бащино, фамилно име)“
под многоточието на ред „Подписаният(ата)“
след думата „бащино“ се добавя „(ако е приложимо)“;
б) на ред „ЕГН“ след съкращението „ЕГН“
се поставя наклонена черта и се добавя „ЛН“;
в) на ред „… издаден на … от …“ след многоточието след думата „от“ се поставя наклонена
черта и се добавя „№ на удостоверението за
пребиваване и дата на регистрацията, посочена
в него“ и след думите „постоянен адрес“ се
поставя наклонена черта и се добавя „адрес
на пребиваване“;
г) текстът „направеното от мен дарение
на:“, изписан под думите „ДЕКЛАРИРАМ,
че:“, се замества с текста: „средствата, с които
съм финансирал кампанията на“;
д) в указанието към образеца абзац втори
се изменя така:
„Декларацията се подава от всеки кандидат
или член на инициативен комитет – български гражданин или гражданин на друга
държава – членка на ЕС, който има избирателни права съгласно ИК, когато общият
размер на средствата, с които е финансирал
кампанията на политическа партия/коалиция
от партии/инициативен комитет, надхвърля
1000 лева.“
ІІ. Утвърждава нови образци на изборни
книжа – приложения № 5, 6, 50, 51, 57 и 81,
приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.
За председател: М. Андреева
Секретар: С. Солакова
Приложение № 5

Избирателна секция №
Район …………………….....................................
№ …................................................................
Община …………………….….……................................................., административен район ………...........………..………,
населено място ……………….…...........................................………., кметство …………….…….…., секция № ……....……
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на
на 23 октомври 2011 г. при гласуване извън страната
(по чл. 44 и чл. 55 във връзка с чл. 52, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс)

№

		

Име

ЕГН
(попълва СИК извън страната)

Лична карта/
паспорт/военна
карта
(попълва СИК извън страната)

Постоянен
адрес в Република България

Ръководител на дипломатическо/консулско представителство:

Подпис
на
избирателя

Забележки
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Избирателните списъци на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се съставят
и подписват от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република
България.
Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република
България изпращат информация до Министерството на външните работи, съдържаща имената, единния
граждански номер и постоянния адрес в Република България на заявилите желание да гласуват български
граждани. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави до
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на
регионалното развитие и благоустройството не по-късно от 15 дни преди изборния ден, за да бъдат
заявителите заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България, уведомява органите
по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните
списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на СИК извън страната.
Избирателните списъци включват българските граждани, които са навършили 18 години към
изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от
свобода и са заявили желанието си да гласуват не по-късно от 25 дни преди изборния ден в писмена
форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично, чрез писмо или в електронна
форма до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната
държава.
Избирател, който не е включен в списъка по ал. 1, се вписва в списъка от секционната
избирателна комисия извън страната след представяне на документ за самоличност (лична карта/
паспорт/военна карта) и на декларация по образец, че отговаря на условията по чл. 3, ал. 1 от ИК. В
списъка се вписват всички данни на избирателя от документа му за самоличност.
Списъкът от имена на избиратели, вписани от секционната избирателна комисия за гласуване
извън страната в допълнителната страница на избирателния списък (след чертата), се подписва от
председателя и от секретаря на СИК извън страната.
В избирателните списъци се вписват по азбучен ред имената на избирателя и постоянният
адрес.
Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
В графата „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
избирателя.
Графите за вписване на единния граждански номер и вида и номера на документа за самоличност
остават празни и се попълват от секционните избирателни комисии (СИК) за гласуване извън страната.
СПИСЪК
на лицата, заявили желание да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 23 октомври 2011 г. в ........................................
(държава)

(по чл. 44, ал. 1 във връзка с ал. 6 от Изборния кодекс)
(ЗА ОБЯВЯВАНЕ)

№

Име

Избирателна секция №

Адрес на избирателната секция

Подпис: ............................................
(Ръководител на дипломатическото/консулското представителство)
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
избирателя.
Списъците се съставят и подписват от ръководителите на дипломатическите и консулските
представителства на Република България. Те се публикуват от министъра на външните работи и от
ръководителите на дипломатическите/консулските представителства не по-късно от 18 дни преди
изборния ден съответно на интернет страницата на Министерството на външните работи и на
дипломатическото/консулското представителство. Ръководителите на дипломатическите/консулските
представителства осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по ЕГН.
Настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.
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Приложение № 6
Избирателна секция №
Район …………………….....................................
№ …................................................................
Община …………………….….……................................................., административен район ………...........………..………,
населено място ……………….…...........................................………., кметство …………….…….…., секция № ……....……
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на
23 октомври 2011 г. в места за изтърпяване наказание лишаване
от свобода или задържане
(по чл. 45 и чл. 55, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс)
№

Име

ЕГН
(попълва СИК)

Документ за самоличност
(попълва СИК)

Адрес

Подпис на
избирателя

Забележки

Ръководител на мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане:
Избирателните списъци за гласуване в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от
свобода и за задържане се съставят от ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието
лишаване от свобода и за задържане.
Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане
уведомяват органите по чл. 40, ал. 1 от ИК за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени
от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци на
секционните избирателни комисии.
Избирателните списъци включват българските граждани, които са навършили 18 години към
изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
В избирателните списъци се вписват по азбучен ред имената на избирателя и постоянният адрес.
Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.
В графата „Име” се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
избирателя.
Приложение № 50
Избирателна секция №
Община …………………….….……................................................., административен район ………...........………..…
.........................……, населено място ……………….…..................................................................................……….,
кметство …………….…….…..........................................................................., секция № ……....…….............................
СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в изборите за президент и
вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
(по чл. 204, ал. 3 от Изборния кодекс)
Положилите подписите си даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка
с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
№

Име

ЕГН

Постоянен
адрес

Документ
за самоличност

							

Председател:

							

Секретар:

Подпис
на
придружителя

В този списък се вписват данните на придружителя, след като в графа „Забележки” на избирателния
списък срещу името на избирателя се впишат имената и единният граждански номер на придружителя.
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В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
придружителя.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
Член на комисията, представител на партия, коалиция от партии или инициативен
комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
Приложение № 51
Избирателна секция №
Община …………………….….……................................................., административен район ………...........………..…
.........................……, населено място ……………….…..................................................................................……….,
кметство …………….…….…..........................................................................., секция № ……....…….............................
СПИСЪК
за допълнително вписване на придружителите в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката на 23 октомври 2011 г. при гласуване с подвижна избирателна урна
(по чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс)
Положилите подписите си даваме съгласие личните ни данни да бъдат обработвани във връзка
с произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
№

Име

ЕГН

Постоянен
адрес

Документ
за самоличност

Подпис
на придружителя

Членове на подвижна СИК:
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
4. .....................................................
5. .....................................................
6. .....................................................
7. .....................................................
В този списък член на подвижна СИК вписва данните на придружителя, след като в графа
„Забележки“ на избирателния списък срещу името на избирателя се впишат имената и единният
граждански номер на придружителя.
В графата „Име“ се вписват последователно собственото, бащиното и фамилното име на
придружителя.
Списъкът се подписва от членовете на подвижната секционна избирателна комисия, които
обслужват подвижната избирателна урна.
Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
Член на комисията, представител на партия, коалиция от партии или инициативен комитет,
застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
Приложение № 57
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 187, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс)
Днес, .............. 2011 г., в ................ ч. секционната избирателна комисия в избирателна секция
№ ............, населено място .........................................., община/район/кметство ............................., област
............................., получи от кмета на общината избирателния списък за произвеждане на изборите
за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.:
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1.

Начален брой избиратели
....................................................................

2.

Брой заличени избиратели
....................................................................

3.

Брой дописани имена на избиратели
....................................................................

4.

Общ брой избиратели (т. 1 - т. 2 + т. 3)
....................................................................

ВЕСТНИК
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...........................................

(с думи)

(с цифри)

.............................................
(с цифри)

(с думи)

.............................................

(с думи)

(с цифри)

..............................................
(с цифри)

(с думи)

Кмет на община/район/кметство или определено от него
със заповед длъжностно лице от общинската
администрация:
Определен от ОИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно деление).
Приложение № 81
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 154, ал. 2 от Изборния кодекс
Подписаният(ата) .....................................................................................................................................,
(собствено, бащино (ако е приложимо), фамилно име)

ЕГН/ЛН .............................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по §9а от ПЗР на ЗБЛД
№ ......................., издаден на .................. от ..................../№ на удостоверението за пребиваване и дата
на регистрацията, посочена в него ……………………………………………………….., постоянен адрес/адрес на
пребиваване ............................................................................................................................................................
в качеството ми на
 кандидат
 член на инициативен комитет
на ................................................................................................................................................................................
(политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
средствата, с които съм финансирал кампанията на
...........................................................................................................................................
(политическа партия/коалиция от партии/ инициативен комитет)

представляващо .......................................................................................................................................................
в размер на ............................................................. лв. е със следния произход:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.
....................................
Декларатор:
.......................................

(подпис)

Декларацията се подава от всеки кандидат или член на инициативен комитет – български
гражданин или гражданин на друга държава – членка на ЕС, който има избирателни права съгласно ИК,
когато общият размер на средствата, с които е финансирал кампанията на политическа партия/
коалиция от партии/инициативен комитет, надхвърля 1000 лева.
10203
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-80
от 17 август 2011 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам на „Азбукарче“ – ЕООД, представлявано
от Цветанка Петрова Деянова, ЕИК 200269807,
със седалище и адрес на управление – София,
район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 221, вх.
Д, ет. 1, ап. 73А, да открие Частна полудневна
детска градина „Азбукарче“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската
градина се организират и провеждат по утвърдена програма в съответствие с държавното
образоват ел но изиск ва не за п ред у ч и л и щ но
възпитание и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
у дост оверение за за вършена подг о т ви т ел на
група.
3. Официалният адрес на Частна полудневна
детска градина „Азбукарче“, София, е: София,
район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 221, вх.
Д, ет. 1, ап. 73А.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, район „Оборище“,
бул. Васил Левски 111.
5. Детската градина се управлява и представлява от Цветанка Петрова Деянова.
10157

Министър: С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-615
от 23 август 2011 г.
На основание ч л. 19, а л. 1 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) и предвид
наличието на планове и инвестиционни предложения, създаващи опасност от увреждане и/
или унищожаване на част от защитена зона
BG0000116 „Камчия“, включена в одобрения с
Решение № 802 от 04.12.2007 г. на Министерския
съвет списък от защитени зони по чл. 10, ал. 4
ЗБР, за която предстои издаване на заповед за
обявяването є, включваща следните природни
местообитания и местообитания на видове:
1. типове природни местообитания по чл. 6,
ал. 1, т. 1 ЗБР:

– 2110 „Зараждащи се подвижни дюни“;
– 2130* „Неподвижни крайбрежни дюни с
тревна растителност (сиви дюни)“;
– 2180 „Облесени дюни“;
– 2190 „Влажни понижения между дюните“;
– 91ЕО* „Алувиални гори с Alnus glutinosa и
Fraxinus excelsior (Alno – Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae)“;
– 91FO „Крайречни смесени гори от Quercus
robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus
angustifolia пок ра й г олем и р ек и (U lmen ion
minoris)“;
– 91M0 „Балкано-панонски церово-горунови
гори“;
2. местообитани я на видове ж ивотни по
чл. 6, ал. 1, т. 2 ЗБР:
Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus
citellus), Пъстър пор (Vormela peregusna); Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата
костенурка (Testudo hermanni); Вертиго (Vertigo
moulinsiana), Вертиго (Vertigo angustior), Лицена
(Lycaena dispar), Обикновен сечко (Cerambyx
cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков
сечко (Morimus funereus), *Алпийска розалиа
(Rosalia alpina).
Забран явам ж илищно, ку рортно и вилно
с т рои т елс т во, вк л юч и т ел но изг ра ж да не на
необходимата му техническа инфраструктура;
извеждане на сечи; движение на моторни превозни средства извън съществуващата пътна
мрежа, горските и земеделските черни пътища;
ограждането на имоти.
Забраните се отнасят за част от територията
на защитената зона с обща площ от 4121,744 дка,
както следва:
• имоти с номера 000029, 000057, 000111,
000172, 000228, 000229, 000230, 000231, 000232,
000233, 000556, 000557, 000991 и 000999 съгласно
картата на възстановената собственост към
18.11.2009 г. за землището на с. Ново Оряхово,
ЕК АТТЕ 52115, община Долни чифлик, област
Варна, с обща площ 3466,903 дка;
• имоти с номера 009911 – част (63,527 дка),
502005, 502006, 502007, 502009 и 502010 съгласно
картата на възстановената собственост към
18.11.2009 г. за землището на с. Шкорпиловци,
ЕК АТТЕ 83404, община Долни чифлик, област
Варна, с обща площ 654,841 дка.
Забраните се налагат считано от 01.09.2011 г.
за срок една година или до влизане в сила на
заповед по чл. 12, ал. 6 ЗБР на министъра на
околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0000116 „Камчия“ за опазване на
природните местообитания и на дивата флора
и фауна.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от деня на обнародването є в
„Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
10159

Министър: Н. Караджова
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 102
от 29 юни 2011 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Горни Смардан“,
разположена в землището на с. Чепинци, Столична община, област София
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона
за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно Решение № 19 от
18.05.2011 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Транстир“ – ЕООД, София, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение № 1
от 19.08.2005 г. на Софийския градски съд по ф. д.
№ 9480/2005, том 1283, стр. 140, парт. номер 96386,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Йордан Бакалов – Стубел 10, ЕИК
131470561, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Горни Смардан“, разположена
в землището на с. Чепинци, Столична община,
област София, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,61 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 8 включително в система 1970 г.:
№

X (m)

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5
РАЗРЕШЕНИЕ № 103
от 29 юни 2011 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Батин – Канарите 2“, разположена в землището на с. Горно
Абланово, община Борово, област Русе
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона
за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно Решение № 19 от
18.05.2011 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Скални материали“ – АД, Русе, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
117000486, със седалище и адрес на управление
Русе 7000, ул. Отец Паисий 6, да извърши за
своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Батин – Канарите 2“, разположена в землището на
с. Горно Абланово, община Борово, област Русе,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,078 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 15 включително в система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4734416

9462213

2.

4734416

9462483

Y (m)

3.

4734106

9462564

4733987

9462515

1.

4608602

8506715

4.

2.

4608373

8506952

5.

4733915

9462510

3.

4608430

8507040

6.

4733600

9462530

4733590

9462410

4.

4607960

8507485

7.

5.

4607545

8507063

8.

4733625

9462450

4733750

9462485

6.

4607998

8506606

9.

7.

4607973

8506538

10.

4734225

9462420

8506260

11.

4734295

9462415

12.

4734315

9462325

8.

4608260

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
10005

Министър: Тр. Трайков

13.

4734374

9462290

14.

4734396

9462260

15.

4734403

9462213

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
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8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

10006

РАЗРЕШЕНИЕ № 104
от 29 юни 2011 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Ореляк“, разположена в землището на с. Горна Глоговица и с.
Одраница, община Земен, област Перник
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона
за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно Решение № 17 от
04.05.2011 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Буллес Строй“ – ООД, Разлог, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
130667901, със седалище и адрес на управление – гр. Разлог 2760, ул. Христо Ботев 102, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Ореляк“, разположена в землището на с. Горна
Глоговица и с. Одраница, община Земен, област
Перник, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 11 включително в система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4596796

8443707

2.

4597080

8444000

3.

4596541

8444438

4.

4596308

8444441

5.

4596386

8444196

6.

4595950

8444270

7.

4595326

8444484

8.

4595040

8444182

9.

4595740

8443540

10.

4596145

8443726

11.

4596484

8444024

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
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7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков

10007

РАЗРЕШЕНИЕ № 105
от 29 юни 2011 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Меден кладенец“,
разположена в землището на с. Меден кладенец
и с. Савино, община Тунджа, област Ямбол
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона
за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно Решение № 19 от
18.05.2011 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Буллес Строй“ – ООД, Разлог, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
130667901, със седалище и адрес на управление
гр. Разлог 2760, ул. Христо Ботев 102, да извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Меден кладенец“, разположена в землището на
с. Меден кладенец и с. Савино, община Тунджа,
област Ямбол, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 9 включително в система 1970 г.:
№
1.

X (m)
4622879.0

Y (m)
9489674.0

2.

4623244.0

9489919.0

3.

4623578.0

9490421.0

4.

4623954.0

9490489.0

5.

4623863.0

9490999.0

6.

4623473.4

9490888.7

7.

4623310.1

9490971.0

8.

4622729.5

9490641.6

9.

4622620.0

9489721.1

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
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8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
10008
РАЗРЕШЕНИЕ № 108
от 14 юли 2011 г.
за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Млаката“, разположена в землището на гр. Койнаре, община
Червен бряг, област Плевен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от Закона
за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно Решение № 19 от
18.05.2011 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Омикрон“ – АД, София, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията под ЕИК 831165901,
със седалище и адрес на управление – София 1504,
Столична община, район „Оборище“, ул. Искър
63А, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Млаката“, разположена в землището на
гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 1 кв. км.
3. Границите на площта са определени със
следните координати на граничните точки от № 1
до № 4 включително в система 1970 г.:

С Т Р. 2 7

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1273
от 13 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка вх. № ДЗ248 от 8.06.2011 г. от кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява П У П – за хибридна влакнестооптична, коаксиална и ЕТР кабелна мрежа за
пренос на данни и разрпостраняване на радиотеливизионни сигнали на територията на с.
Тополово, община Асеновград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Асеновград до Административния съд – Пловдив.
10080

Председател: К. Яков

РЕШЕНИЕ № 1274
от 13 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка вх. № ДЗ-249
от 8.06.2011 г. от кмета на общината Общинският
съвет – Асеновград, реши:
Одобрява парцеларен план за обект: „Трасе
за електронна съобщителна мрежа“ на територията на с. Тополово, с. Долнослав и с. Червен,
община Асеновград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Асеновград до Административния съд – Пловдив.
10081

Председател: К. Яков

№

Х (m)

Y (m)

1.

4713805

8574720

ОБЩИНА БАНСКО

2.

4714600

8576025

ЗАПОВЕД № 03-73
от 11 август 2011 г.
На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1, 2 и 3
ЗОС, чл. 16, ал. 1 ЗУТ и влязъл в сила регулационен, застроителен и кадастрален план на
стопанските дворове Забиница и Рупчовец по
плана на гр. Банско, одобрен със Заповед № 65
от 1994 г., съгласно одобрен ПУП със Заповед
№ 65 от 1994 г. на кмета на Община Банско с
оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по
друг начин, и изграждането на нереализирана
ул и ца – п убл и ч на общ и нска собс т венос т, в
Банско нареждам:
1. Да бъде извършено отчуждаване на част от
имот с пл. № 1949 в м. Св. Петър – 300 кв. м,
по плана на гр. Банско, одобрен със Заповед
№ 65 от 1994 г., за изграж дането на улица в
стопански двор Зъбиница меж ду О.Т. 966 – О.Т.
967 и О.Т. 968 по действащия ЗРП(ПУ П) на
гр. Банско – публична общинска собственост.
2. Частта от имота е собственост на наследници
на Никола Димитров Дурчов (б.ж. на гр. Банско),

3.

4714035

8576415

4.

4713280

8574970

4. Условията за осъществяване на дейността
проучване, както и правата и задълженията на
тилуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договор за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
9999
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удостоверени я за наследници № АОС-00 -173
о т 2 8 . 0 7. 2 011 г. , АО С - 0 0 -18 9/1 9 0/1 91 /1 9 2 /
193/194/195/196/197/198/199/200/ 201/202/203 от
10.08.2011 г., № 000038 от 16.02.2011 г. при следните квоти:
1. Георги Иванов Дурчов – притежаващ 1/21
идеални части.
2. Даниела Борисова Попова – притежаваща
1/42 идеални части.
3. Мариана Борисова Денева – притежаваща
1/42 идеални части.
4. Емилия Серафимова Николова – притежаваща 1/42 идеални части.
5. Красимира Серафимова Николова – притежаваща 1/42 идеални части.
6. Райна Михаилова Дурчова – притежаваща
1/42 идеални части.
7. Владимир Михаилов Ду рчов – притежаващ 1/42 идеални части.
8. Димитър Михаилов Дурчов – притежаващ
1/42 идеални части.
9. Никола Димитров Ду рчов – притежаващ
1/14 идеални части.
10. Иван Костадинов Ду рчов – притежаващ
1/14 идеални части.
11. Димитър Костадинов Ду рчов – притежаващ 1/14 идеални части.
12. И ва н Лазаров Д у рчов – п ри т еж а ва щ
1/14 идеални части.
13. Мария Лазарова Думанова – притежаваща 1/14 идеални части.
14. Елена Георгиева Янчовичина – притежаваща 1/14 идеални части.
15. Райна Иванова Кадева – притежаваща
1/56 идеални части.
16. Анета Михайлова Кадева – притежаваща
1/56 идеални части.
17. Иван Ми хай лов К а дев – п ри тежаващ
1/56 идеални части.
18. Георги Михайлов Кадев – притежаващ
1/56 идеални части.
19. Асен Георгиев Захов – притежаващ 1/63
идеални части.
20. Георги Асенов Захов – притежаващ 1/63
идеални части.
21. Елисавета Асенова Захариева – притежаваща 1/63 идеални части.
22. Димитър Георгиев Баряков – притежаващ 1/21 идеални части.
23. Катерина Томова Барякова – притежаваща 1/42 идеални части.
24. Елена А лександрова Атанасова – притежаваща 1/42 идеални части.
25. Райна Георгиева Янчовичина – притежаваща 1/14 идеални части.
26. Мария Георгиева Трифонова – притежаваща 1/14 идеални части.
3. Пазарната ст ойност на о т ч у ж давани я
имот по т. 1 с площ 300 кв. м е определена
от лицензиран оценител – Красимир Стайков
(лиценз № 2879 от 28.03.1994 г.). Същата възлиза
на 16 300 лв. и е определена за обезщетение на
собствениците на част от имот с пл. № 1949 в м.
Св. Петър по плана на гр. Банско. Средствата
са осигурени от собствени приходи и разходът е

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

одобрен с Решение № 946 по протокол № 46 от
26.05.2011 г. на Общинския съвет – гр. Банско.
4. Директор на дирекция „ФСД“ при Община Банско да организира изплащането на
обезщетението, посочено в т. 3 от заповедта,
на собствениците на част от имот с пл. № 1949
в м. Св. Петър по плана на гр. Банско с площ
300 кв. м, както следва:
1. Георги Иванов Ду рчов – 776,19 лв.
2. Даниела Борисова Попова – 388,10 лв.
3. Мариана Борисова Денева – 388,10 лв.
4. Емилия Серафимова Николова – 388,10 лв.
5. К раси м и ра С ерафи мова Н и коло ва – 388,10 лв.
6. Райна Михаилова Ду рчова – 388,10 лв.
7. Владимир Михаилов Ду рчов – 388,10 лв.
8. Димитър Михаилов Ду рчов – 388,10 лв.
9. Никола Димитров Ду рчов – 1164,29 лв.
10. Иван Костадинов Ду рчов – 1164,29 лв.
11. Димитър Костадинов Дурчов – 1164,29 лв.
12. Иван Лазаров Ду рчов – 1164,29 лв.
13. Мария Лазарова Ду рчова – 1164,29 лв.
14. Елена Георгиева Янчовичина – 1164,29 лв.
15. Райна Иванова Кадева – 291,07 лв.
16. А нета Михайлова Кадева – 291.07 лв.
17. Иван Михайлов Кадев – 291,07 лв.
18. Георги Михайлов Кадев – 291,07 лв.
19. Асен Георгиев Захов – 258,73 лв.
20. Георги Асенов Захов – 258,73 лв.
21. Елисавета Асенова Захариева – 258,73 лв.
22. Димитър Георгиев Баряков – 776,19 лв.
23. Катерина Томова Барякова – 388,10 лв.
24. Елена А лексан дрова Атанасова –
388,10 лв.
25. Райна Георгиева Янчовичина – 1164,29 лв.
26. Мария Георгиева Трифонова – 1164,29 лв.
5. Изплащането на обезщетението на собствениците на отчуж давания имот с пл. № 1949
по плана на гр. Банско да започне в 7-дневен
срок от влизане на заповедта в сила в „Първа
и н вес т и ц ион на ба н к а“ – А Д , к лон Ба нско,
като Община Банско представи допълнителен
списък с имената на правоимащите, които не
са обжалвали тази заповед. А ко има съдебно
решение, изплащането започва от датата, определена в него.
6. В случай че възникне спор меж ду няколко
лица за правото върху дължимата сума или за
права върху отчуж давания имот, обезщетението се внася в търговската банка по сметка
на общината. В този слу чай банката изплаща
сумата на лицето, което установи правата си
по съдебен ред.
7. Заповедта подлежи на обжалване пред
административен съд по местонахож дение в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен весник“.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на Веселинка Ду рчова – секретар на Община Банско.
К мет: А л. Краваров
9982
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 193
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 32, ал. 1,
т. 3, чл. 31, ал. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 7 и
чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 91 от 29.04.2011 г. Общинският
съвет – Благоевград, реши:
1. Приема анализа на правното състояние,
информационния меморандум и приватизационната оценка на 7020 акции, представляващи
0,2015 % от капитала на „Общинска банка“ – АД,
в размер 72 095,40 лв. без ДДС.
2. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс (на един етап) за продажба на
7020 акции, представляващи 0,2015 % от капитала
на „Общинска банка“ – АД.
3. Определя минимална конкурсна цена в
размер 100 000 лв. без ДДС.
4. Одобрява конкурсната документация.
5. Конкурсната документация се закупува
в стая 316 в сградата на Община Благоевград
до 12 ч. на 2.09.2011 г. след заплащане на такса
в размер 1000 лв. с ДДС, платими в брой на
касата на Община Благоевград. При получаване на документацията кандидатът представя
удостоверение за актуално правно състояние и
документ за самоличност. Конкурсната документация съдържа декларация за неразгласяване
на информация, чието подписване е условие за
допускане до участие в конкурса. В случай на
закупуване на конкурсната документация от името
на друго лице се представя нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документацията и
за подписване на декларация за неразгласяване
на информация. Лицата, закупили конкурсна
документация и подписали декларация за неразгласяване на информация, получават сертификат
за регистрация и имат право да подадат оферта.
6. В срок до 14 ч. на 2.09.2011 г. лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят
писмени искания за разяснения по процедурата
за провеждане на конкурса.
7. Депозитът за участие в публично оповестения конкурс за продажба на 7020 акции, представляващи 0,2015 % от капитала на „Общинска
банка“ – АД, е парична сума в размер 7200 лв.
и следва да постъпи по IBAN сметка на Община
Благоевград № BG 71 SOMB 9130 33 13725301,
BIC – код SOMBBGSF в „Общинска банка“ – АД,
клон Благоевград, в срок до 16 ч. на 3.09.2011 г.
8. Офертите за участие в конкурса се подават
в срок до 12 ч. на 7.09.2011 г. в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписват пълното
наименование на обекта на конкурса, фирмата
и адресът на участника. Офертите се представят
лично от участниците или от упълномощено от
тях лице с нотариално заверено пълномощно в
стая 316 в сградата на Община Благоевград.
9. Упълномощава кмета на общината да проведе конкурса съгласно Наредбата за търговете и
конкурсите; да назначи комисия по провеждане
на конкурса; да издаде сертификат за регистрация
съгласно чл. 35а, ал. 1 от Наредбата за търговете
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и конкурсите; да удължи срока за депозиране на
офертите в случаите по чл. 35в НТК; да одобри
мотивирания доклад на конкурсната комисия;
да определи спечелилия конкурса участник и
участника, класиран на второ място, и да сключи
договор за приватизация.
10010

Председател: К. Хаджигаев

РЕШЕНИЕ № 196
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 58, ал. 1 и 2 ЗК във връзка с
изпълнение на Решение № 300 от 27.11.2008 г. на
Общинския съвет – Благоевград, Решение № 6179
от 4.05.2011 г. на Върховния административен съд,
Решение № 449 от 12.05.2009 г., постановено от
КЗК, и решенията на ВАС, постановени по адм.д.
№ 8227/2009, както и обстоятелствата, изложени
в протокола по чл. 48, ал. 2 ЗК на комисията,
назначена със Заповед № 87 от 9.03.2009 г. на
кмета на общината, и доклада на кмета по чл. 58,
ал. 1 ЗК Общинският съвет – Благоевград, реши:
I. Определя за концесионер на обект: „Сграда
с предназначение сграда за търговия – частна общинска собственост, с идентификатор
№ 04279.613.322.1 по КК на Благоевград с адрес
ул. Тодор Александров 2, която сграда представлява ГУМ“, класирания на първо място участник
„Макиз“ – ООД, представлявано и управлявано
от Зоран Милевски, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Тодор Александров
41, ет. 4.
II. Изграждането на фотоволтаична централа, която не е предмет на концесията, да бъде
изключено като задължение на концесионера от
договора за предоставяне на концесия, като съответно да бъде намален заложеният размер на
инвестициите за изграждане на същата.
III. Обособяването на самостоятелни обекти
за собствениците с признато право на собственост върху сградата в размер 2,71 % ид.ч. да
бъде вписано в договора за концесия като задължение на концесионера, както и че точното
местоположение на самостоятелните обекти ще
бъде уточнено с изготвянето и одобряването на
архитектурния проект.
IV. Упълномощава кмета на Община Благоевград:
1. В едномесечен срок от влизане в сила на
това решение да сключи договор за концесия с
„Макиз“ – ООД, представлявано и управлявано
от Зоран Милевски, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Тодор Александров
41, ет. 4, съгласно предложението на концесионера в обвързващото предложение и офертата,
както и входираните с писмо вх. № ИЗ-00-977 от
18.07.2011 г. допълнителни писмени разяснения
към същите. Последните са неразделна част от
договора.
2. Да представлява концедента в правоотношения, възникнали във връзка с изпълнение
на договора, с изключение на изменението и
прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнение на
договора.
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4. На основание Закона за концесиите възлага
на кмета на общината да съобрази договора с
измененията за постигане на по-добри условия
за общината.
Решението може да се обжалва пред КЗК в
10-дневен срок от уведомяване на заинтересования
участник по реда на ЗК.
10011

Председател: К. Хаджигаев

ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 231
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
и Решение № 10 от протокол № 8 от 2.06.2011 г.
на ОЕСУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване на имот № 220090,
намиращ се в местност Авлията, землище на с.
Новачене, община Ботевград, като за същия се
установи ниско разположено свободно застрояване
на „Склад за промишлени стоки“ и се промени
предназначението на земеделската земя. Проектът
се намира в сградата на общината – стая № 23.
2. Възлага на кмета на Община Ботевград да
извърши произтичащите от решението законови
процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Ботевград до
Административния съд – София област.
9983

Председател: М. Кирова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1425
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 46532.59.45 по плана на
новообразуваните имоти по § 4 ЗСПЗЗ, местност
Мечи дол, землище на с. Малки Чифлик, за промяна предназначението на имота и план-схеми
за водоснабдяване и електрификация към ПУП.
За поземлен имот № 46532.59.45, местност Мечи
дол, землище на с. Малки Чифлик, община Велико Търново, се определя предназначение „За
жилищни нужди“ при следните устройствени
показатели: височина на сградата – до 10 м;
плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт.) – до 1,2;
минимална озеленена площ – 60 %; начин на
застрояване – свободно (е). Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са
съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново
пред Административния съд – Велико Търново.
10049

Председател: Ал. Чокойски
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РЕШЕНИЕ № 1449
от 9 август 2011 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 45, ал. 3 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 1422 от
21.07.2011 г. Общински ят съвет – гр. Велико
Търново, реши:
1. Приема начална цена в размер 10 060 лв.
за продажба на общински нежилищен имот,
представляващ аптека със ЗП 27,30 кв. м, представляваща самостоятелен обект, обособен с
проект за архитектурно разделяне, одобрен на
15.04.1999 г. от гл. архитект на Община Велико
Търново, разположена в сутеренния етаж на
сграда със смесено предназначение, построена в
кв. 52 по ПУП – ПР на гр. Килифарево, заедно с
0,86 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж съобразно застроената
площ на имота с административен адрес – гр.
Килифарево, ул. Александър Стамболийски 10.
Сделката не се облага с ДДС.
2. Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на посочения обект „търг
с явно наддаване“ при стъпка в размер 1000 лв.
над определената начална цена.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
дата на търга – 21 дни след датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; начало на
търга – 14 ч.; място на търга – голямата зала на
общината.
4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба на обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация в
размер 300 лв. (с ДДС), която се заплаща по сметка
№ BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската
агенция за приватизация – Велико Търново, при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация
се получава от Общинската агенция за приватизация – стая 419 на общината, след представяне
в агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търга кандидатите внасят депозит в размер 3000 лв. до 16 ч.
на последния работен ден, предхождащ датата на
търга, по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614
01 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договора за продажба на имота се
извършват в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума,
представляваща разлика между договорената
цена и внесения депозит, се заплаща в левове
по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF. Непарични платежни средства
не се приемат.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи за
участие в търга – до 17,30 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
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8. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационната сделка
за обекта по установения от закона ред и взетите
решения от Общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
ще се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг ще се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за повторен търг при условията на
решението.
10050

Председател: Ал. Чокойски

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВРАЦА
ЗАПОВЕД № 316
от 11 август 2011 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, чл. 129, ал. 3
ЗУТ, разрешения № 03 от 17.12.2010 г. и № 04 от
17.12.2010 г. за изработване на подробен устройствен план, Решение на комисията по чл. 17, ал. 1,
т. 1 ЗОЗЗ с № 01 от 11.03.2011 г. за утвърждаване
на площадки и трасета за проектиране, решение
на Областния експертен съвет по устройство на
територията по протокол от 20.04.2011 г. нареждам:
Одобрявам проекти на подробен устройствен
план – парцеларни планове за трасета на линейни обекти ведно с координатно определените
по проектите нови стълбове на електропроводи
и възникващия сервитут от двете му страни за
засегнатите имоти, описани в регистъра на имотите към парцеларния план, за следните обекти:
1. „Присъединяване на МВЕЦ „Поповица“ към
електрическата мрежа 20 kV чрез нова въздушна линия 20 kV, свързваща уредбата на МВЕЦ
„Поповица“ с уредбата на МВЕЦ „Струпец“,
преминаващ през землищата на с. Старо село,
община Мездра, и с. Синьо бърдо, община Роман.
2. „Присъединяване на МВЕЦ „Струпец“ към
електрическата мрежа 20 kV чрез нова въздушна
линия 20 kV, свързваща уредбата на МВЕЦ „Струпец“ с уредбата на МВЕЦ „Долна Бешовица“,
преминаващ през землищата на с. Старо село,
община Мездра, с. Долна Бешовица, община
Роман, и землище на гр. Роман, община Роман.
Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Враца.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на главния секретар на областната администрация, Враца.
9984

Областен управител: П. Владимирова

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 167
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Габрово, одобрява подробен устройствен
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план – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на Северна зона Габрово (обхват СИЗ, кв. Стефановци, кв. Бойката, кв. Златари, кв. Тончевци)
в цифров и графичен вид.
10082

Председател: В. Василев

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
РЕШЕНИЕ № 574
от 4 август 2011 г.
На основание чл. 156 АПК, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Гоце Делчев, реши:
1. Отменя Решение № 470 от 16.12.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Гоце Делчев.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен п ла н за „Оп т и чен к абел – Моби лтел“ – ЕАД“, минаващ през землищата на гр. Гоце
Делчев, с. Мусомища, с. Борово, с. Баничан, с.
Господинци, с. Буково и с. Брезница, както следва:
– землище на с. Борово (ЕКАТТЕ 05606) – поземлени имоти с идентификатор 37.1, 34,27, 34.21,
34.17, 34.15, 28.1, 23.1, 25.71, 25.78, 25.102, 25.1, 22.49,
26.13, 22.47, 24.86, 24.48, 24.69, 22.27, 21.27 и 22.1;
– землище на с. Баничан (ЕКАТТЕ 02600) – поземлени имоти с идентификатор 0.248, 22.89,
0.172, 0.110, 0.112, 0.108, 18.37, 18.65, 0.86, 17.38,
17.3, 28.16 и 0.54;
– з ем л и ще н а с. Го спод и н ц и (ЕК АТ Т Е
17347) – поземлени имоти с идентификатор 0.193,
0.192, 0.189, 12.2, 0.3, 0.166, 0.176, 0.143, 0.70, 7.5,
4.180, 0.32, 159.1, и 157.1;
– землище на с.Буково (ЕКАТТЕ 07003) – поземлени имоти с идентификатор 0.218, 108.2, 0.192,
2.99, 0.191, 0.190, 0.148, 1.11, 1.1 и 0.62;
– землище на с. Брезница (ЕКАТТЕ 06309) – поземлени имоти с идентификатор 40.135, 40.5, 40.1
и 40.2;
– з е м л и щ е н а с. Мус о м и щ а (Е К АТ Т Е
49432) – поземлени имоти с идентификатор 0.311,
0.313, 0.194, 0.291, 0.308, 0.310, 0.169, 0.151, 0.175,
0.152, 0.153, 0.63, 0.65, 0.64, 0.365, 0.95 и 0.85;
– землище на гр. Гоце Делчев (ЕК АТТЕ
17395) – позем лени имот и с и ден т ификатор
251.248, 173.8, 169.95 и 170.96.
Решението може да се обжалва чрез Община
Гоце Делчев пред Административния съд – Благоевград, в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
9985

Председател: А. Башов

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1501
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината вх. № ОА-5387 от 11.07.2011 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1400/2011 г. от „К енд
К – ЛТД“ – ООД, и след становище на постоянната комиси я по „Териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура“ и
„Промишленост, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
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1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
на имот № 165003, местност Умни дол в землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ 52012, община
Елин Пелин, Софийска област, със следните
показатели: височина на сградите – до 15 м;
плътност на застрояване – до 80 %; Кинт. – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
10051

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1502
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината вх. № ОА-5388 от 11.07.2011 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1399/2011 г. от „Глориент
инвестмънт БГ“ – ЕООД, и след становище на
постоянната комисия по „Териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура“ и
„Промишленост, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
на имот № 115021, местност Засеченик в землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ 52012, община
Елин Пелин, Софийска област, със следните
показатели: височина на сградите – до 15 м;
плътност на застрояване – до 80 %; Кинт. – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
10052

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1503
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината вх. № ОА-5389 от 11.07.2011 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1401/2011 г. от „Глориент
инвестмънт БГ“ – ЕООД, и след становище на
постоянната комисия по „Териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура“ и
„Промишленост, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
на имот № 114060, местност Засеченик в землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ 52012, община
Елин Пелин, Софийска област, със следните
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показатели: височина на сградите – до 15 м;
плътност на застрояване – до 80 %; Кинт. – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
10053

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1504
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината вх. № ОА-5390 от 11.07.2011 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1406/2011 г. от „Хубано“ – ЕООД, и след становище на постоянната
комисия по „Териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура“ и „Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За производствени и
складови дейности“ на имот № 004028, местност
Яненски път в землището на с. Григорево, ЕКАТТЕ
17885, община Елин Пелин, Софийска област, със
следните показатели: височина на сградите – до 10
м; плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до
2,0; минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
10054

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1505
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината вх. № ОА-5391 от 11.07.2011 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1419/2011 г. от Сашко Димитров Иванов и след становище на постоянната
комисия по „Териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура“ и „Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За търговска дейност“
на имоти № 044071 и 044072, местност Блатото
в землището на гр. Елин Пелин, ЕКАТТЕ 27303,
община Елин Пелин, Софийска област, със
следните показатели: височина на сградите – до
10 м; плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин на
застрояване – свободно.
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2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.

план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.

Председател: Г. Костов

от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината вх. № ОА-5394 от 11.07.2011 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1420/2011 г. от Петко
Цветков Петков и след становище на постоянната
комисия по „Териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура“ и „Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За търговска и складова дейност“ на имот № 074056, местност Русоляко – Домухчията в землището на с. Лесново,
ЕКАТТЕ 43445, община Елин Пелин, Софийска
област, със следните показатели: височина на
сградите – до 15 м; плътност на застрояване – до
60 %; К инт. – до 1,5; минима лна озеленена
площ – 20 %; начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
Председател: Г. Костов
10058

10055

РЕШЕНИЕ № 1506
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината вх. № ОА-5392 от 11.07.2011 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1418/2011 г. от Сашко Димитров Иванов и след становище на постоянната
комисия по „Териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура“ и „Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складова и търговска дейност“ на имот № 031209, местност Шеовица
в землището на гр. Елин Пелин, ЕКАТТЕ 27303,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 10 м;
плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до
1,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
10056

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1507
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината вх. № ОА-5393 от 11.07.2011 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1405/2011 г. от Петър Димитров Ганчев и след становище на постоянната
комисия по „Териториално селищно устройство,
строителство и инфраструктура“ и „Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За търговско-складова база“ на имот № 031188, местност Шеовица в
землището на гр. Елин Пелин, ЕКАТТЕ 27303,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 10 м;
плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до
1,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен

10057

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1508

РЕШЕНИЕ № 1509
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината вх. № ОА-5395 от 11.07.2011 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1392/2011 г. от Стоилка
Спасова Филипова и след становище на постоянната комисия по „Териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура“ и
„Промишленост, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство и трафопост“ на имот № 009012 и ПЗ
„За жилищно строителство“ на имот № 009022,
местност Садината в землището на с. Нови хан,
ЕКАТТЕ 52012, община Елин Пелин, Софийска
област, със следните показатели: височина на
сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до
60 %; К инт. – до 1,2; минима лна озеленена
площ – 40 %; начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
10059

Председател: Г. Костов
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РЕШЕНИЕ № 1510
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината вх. № ОА-5396 от 11.07.2011 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1408/2011 г. от Елена
Игоревна Рожанская-Иванова и след становище
на постоянната комисия по „Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура“
и „Промишленост, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За вилно застрояване“
на имот № 615 по плана на новообразуваните
имоти на земеделски земи по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
за землището на с. Елешница, ЕКАТТЕ 34120,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 7 м;
плътност на застрояване – до 40 %; Кинт. – до
0,8; минимална озеленена площ – 50 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
10060

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 1511
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината вх. № ОА-5397 от 11.07.2011 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1415/2011 г. от Лучия
Георгиева Карагьозова и след становище на постоянната комисия по „Териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура“ и
„Промишленост, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За производствена и
складова дейност“ на имот № 058076, местност
Горгорица в землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ
52012, община Елин Пелин, Софийска област,
със следните показатели: височина на сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до 60 %;
Кинт. – до 1,8; минимална озеленена площ – 20 %;
начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
10061

Председател: Г. Костов
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РЕШЕНИЕ № 1527
от 28 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от
вр. и.д. кмет на общината с вх. № ОА-5413 от
25.07.2011 г. по преписка вх. № УТ2_20-1387 от
8.02.2011 г. от Силвия Илиева Стоименова и след
станалите разисквания Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ на имот № 068010
и част от имот № 000305, местност Русоляко – Домухчията в землището на с. Лесново,
ЕК АТТЕ 43445, община Елин Пелин, Софийска област, с който се разширява улица с ос.т.
167 – 189а – 197а – 197, образува се нов кв. 74а с
два нови УПИ І-68010 и ІІ-68010 „За нискоетажно
жилищно застрояване“ по плана на с. Лесново, община Елин Пелин, Софийска област, със следните
показатели: устройствена зона – Жм, височина
на сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до 40 %; Кинт. – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %; начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
Председател: Г. Костов
10062
РЕШЕНИЕ № 1528
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от вр. и.д.
кмет на общината с вх. № ОА-5414 от 25.07.2011 г.
по преписка вх. № УТ2_20-1429 от 27.06.2011 г. от
„ Енигма“ – ЕООД, и след станалите разисквания
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за външно
ел. захранване с кабелна линия 20 kV на КТП
250 kVA в имот № 068076, местност Дереджик в
землището на гр. Елин Пелин, ЕКАТТЕ 27303,
община Елин Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъде за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г.
Председател: Г. Костов
10063
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ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1263
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, както
и приложените ел. и В и К схеми за захранване
на ПИ № 357021, местност Герген тепе, от КВС
на гр. Карлово във връзка с промяна предназначението на земята. Проектът предвижда
поземлен имот № 357021 да се обедини с УПИ
№ 357002 – магазин и складове за промишлени
стоки и строителни материали, в местността
Герген тепе – гр. Карлово, и застрояване в него
при спазване на нормативните изисквания по
устройство на територията. Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
10083
РЕШЕНИЕ № 1265
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, както и приложените
В и К и ел. схеми за захранване на ПИ 156046
от КВС на с. Розино, местност Игрището, във
връзка с промяна предназначението на земеделска
земя. Проектът предвижда за ПИ 156046 да се
образува УПИ 156046 – овцеферма, в местността
Игрището, с. Розино, и застрояване в него при
спазване на нормативните изисквания по устройство на територията.
На основание чл. 215 ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
9986
РЕШЕНИЕ № 1269
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване, както и приложените
В и К и ел. схеми за захранване на ПИ 000263,
местност Сър егрек, от КВС на с. Климент. Проектът предвижда за ПИ 000263 да се образува
УПИ 000263 – производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори, в местността Сър егрек, землище
с. Климент, и застрояване в него при спазване
на нормативните изисквания по устройство на
територията. Устройствена зона Пп.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
9987

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 895
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 9 от 2011 г. на ОЕСУТ, т. 12,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект за ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура – газопроводно отклонение,
∅ 63, от с. Петърч по поземлени имоти 550 и 553
по полски пътища – община Костинброд.
10084

Председател: В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 896
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във
връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59,
ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 17 от 2010 г. на
ОЕСУТ, т. 3, Общинският съвет – гр. Костинброд,
одобрява проекти за ПЗ (план за застрояване) за
безвредно производство за имот 348011, местност
Лъката, с. Голяновци, община Костинброд, зона
предимно промишлена, с (Пп), кота корниз 10
м, 3 етажа, плътност – 60 %, Кинт. – 1,2, озеленяване – 40 %, и свободно застрояване.
10085

Председател: В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 897
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 06 от
2011 г. на ОЕСУТ, т. 6 и 7, Общинският съвет – гр.
Костинброд, одобрява проекти за ПЗ (план за
застрояване) за ниско жилищно строителство за
имоти 071013, 070035 и 070036, с. Петърч, община
Костинброд, зона с малка височина (Жм), кота
корниз 10 м, 3 етажа, плътност – 40 %, Кинт. –
1,0, озеленяване – 60 %, и свободно застрояване.
10086

Председател: В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 898
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 11 от 2011 г. на ОЕСУТ, т. 15,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект за ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) за елементи на техни-
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ческата инфраструктура – трасе на газопровод по
имоти 7000080 и 200019 – полски пътища – гр.
Костинброд.
Председател: В. Михайлов
10087
РЕШЕНИЕ № 899
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 21
от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 8 и 9, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проекти ПЗ (план
за застрояване) за ниско жилищно строителство
за имоти 000155, 000160, 000350, 000352, 000408,
000409, 000414, 000415, 000434, 000467, 026004,
026019, 026021, 099017, 099018, с. Опицвет, община
Костинброд, зона с малка височина (Жм), кота
корниз 10 м, 3 етажа, плътност – 40%, Кинт 1,0,
озеленяване – 60%, и свободно застрояване.
Председател: В. Михайлов
10088
РЕШЕНИЕ № 903
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 04 от
2011 г. на ОЕСУТ, т. 7, Общинският съвет – гр.
Костинброд, одобрява проекти ПЗ (план за застрояване) за ниско жилищно строителство за
имот 721414, землище Маслово, гр. Костинброд,
зона с малка височина (Жм), кота корниз 10 м,
3 етажа, плътност – 60%, Кинт – 1,2, озеленяване – 40%, и свободно застрояване.
Председател: В. Михайлов
10089

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 95
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Ветропарк“, в землището
на с. Груево, община Момчилград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – Момчилград, пред Административния
съд – Кърджали.
Председател: С. Хасан
9988

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 680
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ и Решение № 48 по т. 4 от протокол
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№ 11 от 04.07.2011 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията Общинският
съвет – гр. Павликени, реши:
Одобрява изработения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за поземлени имоти (ПИ) с пл. сн. № 162018 – общинска
земеделска земя, № 000157 – полски път, собственост на Община Павликени, № 000522 – полски път, собственост на Община Павликени,
№ 086026 – собственост на „Еко Уъркс“ – ООД,
София, и № 085045 – собственост на „Еко Уъркс“
ООД, София, по плана за земеразделяне на с.
Долна Липница, м. Мрямор, община Павликени,
за преминаване на трасе на електропровод 20
kV – подземен, преминаващ през ПИ № 162018
(общинска земеделска земя), ПИ № 000157 (полски
път) и ПИ № 086026, и за преминаване на трасе
на електропровод 1 kV – подземен, преминаващ
през ПИ № 086026, ПИ № 000522 (полски път) и
ПИ № 085045, свързващи фотоволтаична централа,
разположена в ПИ № 086026 и ПИ № 085045 по
плана за земеразделяне на с. Долна Липница, с националната електроразпределителна мрежа, така
както е посочено в графичната част на проекта.
Решението подлежи на обжалване от пряко
заинтересованите собственици в 14-дневен срок
от датата на обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община Павликени пред Административния съд – В. Търново, на основание
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.
10092

Председател: Д. Дончев

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
ЗАПОВЕД № 609
от 12 август 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и чл. 205, т. 3 ЗУТ за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не
може да бъде задоволена по друг начин, представляваща разширение на съществуващ гробищен
парк по влязъл в сила подробен устройствен
план, одобрен със Заповед № 541 от 21.05.2008 г.
на кмета на общината при условията на чл. 60,
ал. 1 АПК (ако е допуснато предварително изпълнение), нареждам:
Отчуждавам в полза на Община Панагюрище
част от следния недвижим имот – частна собственост, подробно описан по вид, местонахождение,
размер, собственици и размер на обезщетението,
както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот
№ 432021 по картата на землището на гр. Панагюрище, с площ на частта за отчуждаване 4,194
дка в местността Полето, при граници на частта
за отчуждаване: имот № 432042 – нива, имот
№ 432032 – полски път, имот № 432022 – нива,
имот № 432011, имот № 432012 – нива.
Имотът е собственост на Веселина Евгениева
Зумпалова-Ралчева, живуща в Панагюрище, ул.
Райна Княгиня 11.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 6346 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС паричните
обезщетения ще се изплащат по банков път чрез
ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Пазарджик, офис
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Панагюрище, по сметките на правоимащите
след 3.10.2011 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта при
следните условия:
В момента в гр. Панагюрище съществува
остър недостиг на гробни места. Изпълнението
на проекта ще има голям социален ефект. Ще се
постигне дългосрочно задоволяване на нуждите
на гр. Панагюрище от гробни места.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за общината.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.
10024

За кмет: В. Сапунджиев

ЗАПОВЕД № 610
от 12 август 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин, представляваща
разширение на съществуващ гробищен парк по
влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 541 от 21.05.2008 г. на кмета
на общината при условията на чл. 60, ал. 1 АПК
(ако е допуснато предварително изпълнение),
нареждам:
Отчуждавам в полза на Община Панагюрище
част от следния недвижим имот – частна собственост, подробно описан по вид, местонахождение,
размер, собственици и размер на обезщетението,
както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот
№ 432022 по картата на землището на гр. Панагюрище, с площ на частта за отчуждаване 4,200
дка, в местността Полето, при граници на частта
за отчуждаване: имот № 432032 – полски път,
имот № 432021 – нива, имот № 432011 – нива, и
имот № 078508 – полски път.
Имотът е собственост на Атанас Цвятков
Горинов, живущ в Панагюрище, ул. Цар Освободител 37.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 6300 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС паричните
обезщетения ще се изплащат по банков път чрез
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ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Пазарджик, офис
Панагюрище, по сметките на правоимащите
след 3.10.2011 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта при
следните условия:
В момента в Панагюрище съществува остър
недостиг на гробни места. Изпълнението на
проекта ще има голям социален ефект. Ще се
постигне дългосрочно задоволяване на нуждите
на Панагюрище от гробни места.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за общината.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.
10025

За кмет: В. Сапунджиев

ЗАПОВЕД № 611
от 12 август 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и чл. 205, т. 3 ЗУТ за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не
може да бъде задоволена по друг начин, представляваща разширение на съществуващ гробищен
парк по влязъл в сила подробен устройствен
план, одобрен със Заповед № 541 от 21.05.2008 г.
на кмета на общината при условията на чл. 60,
ал. 1 АПК (ако е допуснато предварително изпълнение), нареждам:
Отчуждавам в полза на Община Панагюрище
част от следния недвижим имот – частна собственост, подробно описан по вид, местонахождение,
размер, собственици и размер на обезщетението,
както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот
№ 432012 по картата на землището на гр. Панагюрище, с площ на частта за отчуждаване 1,769
дка в местността Полето, при граници на частта
за отчуждаване: имот № 432011 – нива, имот
№ 432016 – полски път, имот № 432054 – нива, и
имот № 432021 – нива.
Имотът е собственост на наследници на Стойко
Петров Биволаров – бивш жител на Панагюрище,
а именно – Васка Петрова Биволарова (с дял 1/3)
от Панагюрище, Станимир Петров Биволаров (с
дял 1/3) от Панагюрище и Петър Петров Биволаров (с дял 1/3) от Панагюрище.
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Определям сума за парично обезщетение в
размер 2654 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС паричните
обезщетения ще се изплащат по банков път чрез
ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Пазарджик, офис
Панагюрище, по сметките на правоимащите
след 3.10.2011 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта при
следните условия:
В момента в гр. Панагюрище съществува
остър недостиг на гробни места. Изпълнението
на проекта ще има голям социален ефект. Ще се
постигне дългосрочно задоволяване на нуждите
на гр. Панагюрище от гробни места.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за общината.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.
10026

За кмет: В. Сапунджиев

ЗАПОВЕД № 612
от 12 август 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и чл. 205, т. 3 ЗУТ за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може
да бъде задоволена по друг начин, представляваща разширение на съществуващ гробищен
парк по влязъл в сила подробен устройствен
план, одобрен със Заповед № 541 от 21.05.2008 г.
на кмета на общината при условията на чл. 60,
ал. 1 АПК (ако е допуснато предварително изпълнение), нареждам:
Отчуждавам в полза на Община Панагюрище
част от следния недвижим имот – частна собственост, подробно описан по вид, местонахождение,
размер, собственици и размер на обезщетението,
както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот
№ 432002 по картата на землището на гр. Панагюрище, с площ на частта за отчуждаване 1,008
дка в местността Полето, при граници на частта
за отчуждаване: имот № 432038 – нива, имот
№ 432001 – нива, имот № 078514 – полски път,
имот № 432010 – нива, имот № 432009 – нива.
Имотът е собственост на наследници на Лука
Димитров Мухлев – бивш жител на Панагюрище,
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а именно – Димитър Луков Мухлев (с дял ½) от
Панагюрище и Прода Лукова Ценова (с дял ½)
от Пловдив.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 1512 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС паричните
обезщетения ще се изплащат по банков път чрез
ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Пазарджик, офис
Панагюрище, по сметките на правоимащите
след 3.10.2011 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта при
следните условия:
В момента в гр. Панагюрище съществува
остър недостиг на гробни места. Изпълнението
на проекта ще има голям социален ефект. Ще се
постигне дългосрочно задоволяване на нуждите
на гр. Панагюрище от гробни места.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за общината.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.
10027

За кмет: В. Сапунджиев

ЗАПОВЕД № 613
от 12 август 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин, представляваща
разширение на съществуващ гробищен парк по
влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен
със Заповед № 541 от 21.05.2008 г. на кмета на
общината, при условията на чл. 60, ал. 1 АПК
(ако е допуснато предварително изпълнение),
нареждам:
Отчуждавам в полза на Община Панагюрище
част от следния недвижим имот – частна собственост, подробно описан по вид, местонахождение,
размер, собственици и размер на обезщетението,
както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот
№ 432011 по картата на землището на гр. Панагюрище, с площ на частта за отчуждаване 3,400 дка,
в местността Полето, при граници на частта
за отчуждаване: имот № 432012 – нива, имот
№ 432016 – полски път, имот № 078508 – полски
път, имот № 432022 – нива, имот № 432021 – нива.
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Имотът е собственост на наследници на Марин
Недков Топалов – бивш жител на Панагюрище,
а именно – Недко Маринов Топалов (с дял 1/3)
от Панагюрище, Мана Маринова Топалова (с дял
1/3) от Панагюрище и Лука Маринов Топалов (с
дял 1/3) от Панагюрище.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 5100 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС паричните
обезщетения ще се изплащат по банков път чрез
ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Пазарджик, офис
Панагюрище, по сметките на правоимащите
след 3.10.2011 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта при
следните условия:
В момента в Панагюрище съществува остър
недостиг на гробни места. Изпълнението на
проекта ще има голям социален ефект. Ще се
постигне дългосрочно задоволяване на нуждите
на Панагюрище от гробни места.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за общината.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.
10028

За кмет: В. Сапунджиев

ЗАПОВЕД № 614
от 12 август 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС, чл. 205, т. 3 ЗУТ за задоволяване
на неотложна общинска нужда, която не може да
бъде задоволена по друг начин, представляваща
разширение на съществуващ гробищен парк по
влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 541 от 21.05.2008 г. на кмета
на общината при условията на чл. 60, ал. 1 АПК
(ако е допуснато предварително изпълнение),
нареждам:
Отчуждавам в полза на Община Панагюрище
част от следния недвижим имот – частна собственост, подробно описан по вид, местонахождение,
размер, собственици и размер на обезщетението,
както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот
№ 432032 по картата на землището на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с площ на
частта за отчуждаване 0,789 дка, в местността
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Полето, при граници на частта за отчуждаване:
имот № 432050 – нива, имот № 078508 – полски път, имот № 432032 – полски път, и имот
№ 432023 – нива.
Имотът е собственост на наследници на Ангел
Петров Кържанов – бивш жител на Панагюрище,
а именно: Петър Ангелов Кържанов (с дял ½) от
София и Динчо Ангелов Кържанов (с дял ½) от
Панагюрище.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 1184 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС паричните
обезщетения ще се изплащат по банков път чрез
ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Пазарджик, офис
Панагюрище, по сметките на правоимащите
след 3.10.2011 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта при
следните условия:
В момента в Панагюрище съществува остър
недостиг на гробни места. Изпълнението на
проекта ще има голям социален ефект. Ще се
постигне дългосрочно задоволяване на нуждите
на Панагюрище от гробни места.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за общината.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.
10029

За кмет: В. Сапунджиев

ЗАПОВЕД № 615
от 12 август 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и чл. 205, т. 3 ЗУТ за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не
може да бъде задоволена по друг начин, представляваща разширение на съществуващ гробищен
парк по влязъл в сила подробен устройствен
план, одобрен със Заповед № 541 от 21.05.2008 г.
на кмета на общината при условията на чл. 60,
ал. 1 АПК (ако е допуснато предварително изпълнение), нареждам:
Отчуждавам в полза на Община Панагюрище
част от следния недвижим имот – частна собственост, подробно описан по вид, местонахождение,
размер, собственици и размер на обезщетението,
както следва:
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Реална част (незастроена) от поземлен имот
№ 432023 по картата на землището на гр. Панагюрище, с площ на частта за отчуждаване 1,229
дка в местността Полето, при граници на частта
за отчуждаване: имот № 432048 – нива, имот
№ 432024 – нива, имот № 432032 – полски път,
и имот № 432025 – нива.
Имотът е собственост на наследници на Рада
Панталеева Рапонджиева и Динчо Стефанов
Рапонджиев – бивши жители на Панагюрище, а
именно: Петър Ангелов Кържанов (с дял ¼) от
София, Динчо Ангелов Кържанов (с дял ¼) от
Панагюрище, Динчо Стефанов Рапонджиев (с дял
¼) от Панагюрище и Иван Стефанов Рапонджиев
(с дял ¼) от Панагюрище.
Определям сума за парично обезщетение в
размер 1894 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС паричните
обезщетения ще се изплащат по банков път чрез
ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Пазарджик, офис
Панагюрище, по сметките на правоимащите
след 3.10.2011 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта при
следните условия:
В момента в гр. Панагюрище съществува
остър недостиг на гробни места. Изпълнението
на проекта ще има голям социален ефект. Ще се
постигне дългосрочно задоволяване на нуждите
на гр. Панагюрище от гробни места.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за общината.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок от
съобщаването.
10030

За кмет: В. Сапунджиев

ЗАПОВЕД № 616
от 12 август 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21, ал. 1 ЗОС и чл. 205, т. 3 ЗУТ за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не
може да бъде задоволена по друг начин, представляваща разширение на съществуващ гробищен
парк по влязъл в сила подробен устройствен
план, одобрен със Заповед № 541 от 21.05.2008 г.
на кмета на общината при условията на чл. 60,
ал. 1 АПК (ако е допуснато предварително изпълнение), нареждам:
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Отчуждавам в полза на Община Панагюрище
част от следния недвижим имот – частна собственост, подробно описан по вид, местонахождение,
размер, собственици и размер на обезщетението,
както следва:
Реална част (незастроена) от поземлен имот
№ 432010 по картата на землището на гр. Панагюрище, с площ на частта за отчуждаване 1,800
дка в местността Полето, при граници на частта
за отчуждаване: имот № 432002 – нива, имот
№ 432009 – нива, имот № 078508 – полски път,
и имот № 432001 – нива.
Имотът е собственост на наследници на Тота
Делчова Парпулова – бивш жител на Панагюрище, а именно: Иван Цвятков Тухчиев (с дял 1/30)
от Панагюрище, Мария Ненова Барзекова (с дял
1/90) от София, Нонка Ненова Юрукова (с дял
1/90) от Панагюрище, Цветана Ненова Калпакова (с дял 1/90) от Панагюрище, Рада Цвяткова
Васева (с дял 1/30) от Панагюрище, Христо Ангелов Шиков (с дял 1/60) от Панагюрище, Петя
Христова Ангелова-Арбалиева (с дял 1/60) от
Панагюрище, Тотка Цвяткова Кирилова (с дял
1/30) от гр. Стрелча, Мария Делчева Пърлева (с
дял 1/90) от Панагюрище, Цвятко Делчов Тухчиев
(с дял 1/90) от Панагюрище, Делчо Делчов Тухчиев (с дял 1/90) от Панагюрище, Нено Николов
Патърчанов (с дял 1/15) от Панагюрище, Доко
Николов Патърчанов (с дял 1/15) от Панагюрище, Надка Николова Върбанова (с дял 1/15) от
Панагюрище, Нено Луков Парпулов (с дял 1/10)
от Панагюрище, Тотка Лукова Кръстева (с дял
1/10) от Панагюрище, Нено Иванов Парпулов (с
дял 1/10) от Панагюрище, Иван Иванов Парпулов (с дял 1/10) от Панагюрище и Пана Ненова
Ангелова (с дял 1/5) от Панагюрище.
Определям сума за парично обезщетение в
размер на 2700 лв.
На основание чл. 29, ал. 1 ЗОС паричните
обезщетения ще се изплащат по банков път чрез
ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Пазарджик, офис
Панагюрище, по сметките на правоимащите
след 3.10.2011 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК разпореждам
предварително изпълнение на заповедта при
следните условия:
В момента в гр. Панагюрище съществува
остър недостиг на гробни места. Изпълнението
на проекта ще има голям социален ефект. Ще се
постигне дългосрочно задоволяване на нуждите
на гр. Панагюрище от гробни места.
Поради горните причини изпълнението на
обекта е от първостепенно значение за общината.
Предварителното изпълнение ще осигу ри
своевременно приключване на отчуждителните
процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат
вредите от неизпълнението.
Прилагането на чл. 60, ал. 1 АПК няма да
засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично
обезщетение.
На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС заповедта
подлежи на обжалване пред Административния
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съд – Пазарджик, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
На основание чл. 60, ал. 4 АПК допуснатото
разпореждане за предварително изпълнение на
заповедта подлежи на обжалване пред А дминистративния съд – Пазарджик, в 3-дневен срок
от съобщаването.
За кмет: В. Сапунджиев
10031

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-98
от 25 юли 2011 г.
В Областна админист раци я – Пловдив, е
постъпило искане с вх. № ИЮ-05-1/28.05.2011 г.
от „Ситигаз България“ – АД, с ЕИК 131285259
за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 ЗУТ за обект:
„Разпределителен газопровод извън границите на
урбанизираните територии – община „Марица“
и община „Родопи“, област Пловдив.
От представената преписка за одобрение на
парцеларния план – част от комплексен проект
за инвестиционна инициатива, е видно, че същият е съгласуван със съответните централни
и териториални администрации и специализираните контролни органи и експлоатационни
дружества по чл. 128, ал. 6 ЗУТ.
На основание чл. 129, ал. 3 и чл. 130 ЗУТ
във връзка с чл. 35, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи одобрявам ПУ П – парцеларен план по
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ, за линеен обект: „Разпределителен газопровод извън границите на
урбанизираните територии – община „Марица“
и община „Родопи“, област Пловдив, с трасе,
нанесено със зелена линия върху приложената
ситуация в М 1:5000, определено с координатите
на точките на върховете, преминаващо през
териториите на общините „Марица“ и „Родопи“,
област Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността є чрез областен управител на област с
административен център гр. Пловдив до А дминистративния съд – Пловдив, в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
За областен управител: Г. Игнатов
10064
ЗАПОВЕД № ЗД-00-109
от 15 август 2011 г.
В О б л а с т н а а д м и н ис т р а ц и я – П лов д и в,
е пост ъпило писмо с вх. № 08-21-29/2007 от
08.07.2011 г. от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за разглеждане
от Областния експертен съвет по устройство
на т ери т ори я та на из раб о т ен и т е о т „С и т и
план“ – ООД, Пловдив, финални документи
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на проект за „Районна устройствена схема на
общините Пловдив, „Родопи“, „Марица“, Куклен
и Садово“, област Пловдив, съгласно договор
за изпълнение № 109 от 01.04.2009 г.
От приложените към преписка с № 08-2129/2007 г. документи за процедиране на проект
за „Районна устройствена схема на общините
Пловдив, „Родопи“, „Марица“, Куклен и Садово“,
област Пловдив, е видно, че същият е съгласуван със съответните централни и териториални
администрации и специализираните контролни
органи и експлоатационни дружества по чл. 121,
ал. 2 ЗУТ и за същия е проведено обществено
обсъждане при условията на ал. 1.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 122,
ал. 3 и 4 ЗУТ одобрявам „Районна устройствена
схема на общините Пловдив, „Родопи“, „Марица“, Куклен и Садово“, област Пловдив.
На основание чл. 215, ал. 6 ЗУТ районната
устройствена схема не подлежи на обжалване.
10065

Областен управител: Ив. Тотев

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 1038
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – план за
застрояване на ПИ № 028003 в землището на с.
Тополяне, община Раднево, област Стара Загора.
10012

Председател: Т. Сотирова

РЕШЕНИЕ № 1039
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – парцеларен
план за обект: „Фотоволтаична електроцентрала“ в землището на с. Сърнево; подобект: „Трасе
на външно ел. захранване на поземлен имот
№ 074022“, през поземлени имоти № 073001,
000213, 000205, 000206 и 000207 в землището
на с. Сърнево, община Раднево, област Стара
Загора.
10013

Председател: Т. Сотирова

РЕШЕНИЕ № 1040
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Раднево, одобрява ПУП – план за
застрояване на ПИ № 046003 в землището на
с. Знаменосец, община Раднево, област Стара
Загора.
10014

Председател: Т. Сотирова
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ОБЩИН А РАКОВСК И
РЕШЕНИЕ № 681
от 14 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет – гр.
Ра ков с к и , одо б ря в а под р о б ен ус т р ойс т в ен
план – парцеларен план на обект: „Ел. трасе
на електропровод 20 kV до У ПИ-085037 – Инсталация за слънчева енергия (фотоволтаици)
и ск ладово стопанство“ по К ВС на с. Белозем,
община Раковски, до РУ 20 kV на п/ст Раковски.
10093

Председател: Мл. Шишков

ОБЩИН А СВИЛЕНГРА Д
ЗА ПОВЕД № 1272
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМ А, чл. 21,
а л. 1, ч л. 25, а л. 2 и 3 и ч л. 29, а л. 2 ЗОС
предвид необходимост та от задоволяване на
общински нуж ди за изграж дане на публична
общинска собственост – обект на транспортната и техническата инфраструкту ра, а именно:
улица с о.т. 443-1077 (ул. Зорница) като част
от околовръстен път, които нуж ди не могат да
бъдат задоволени по друг начин, и въз основа
на плана на Свиленград, одобрен със Заповед
№ 602 от 22.11.1993 г. на к мета на Община
С ви лен г ра д, п р ед ви ж да щ изг ра ж да не т о на
улица – публична общинска собственост, която
е общински обект от първостепенно значение
по смисъла на т. 73 от § 5 от ДРЗЦУ Т съгласно Програмата за управление и разпореж дане
с общинска собственост за 2011 г., приета с
Решение № 870 от 4.02.2011 г., изм. с Решение
№ 911 от 31.03.2011 г. на ОбС – Свиленград,
нарежедам:
1. Очуждавам част с площ 315 кв. м от поземлен имот 2530 в кв. 143А по плана на Свиленград,
одобрен със Заповед № 602 от 22.11.1993 г. на
кмета на Община Свиленград, целият с площ
929 кв. м, при граници на имота: улица, ПИ
№ 2529, ПИ № 2534, ПИ № 5816 и ПИ № 2531, и
при следните граници на отчуж даемата чат от
315 кв. м: неотчуж даемата част от ПИ № 2530,
от две страни улица и ПИ № 2531.
Отчуж даемият имот е с неустановен собственик.
2. Нареж дам дъл ж имото обезщетение
за отчуж даване на описания имот в размер
8063 лв. да се внесе при условията на чл. 29,
ал. 2 ЗОС по сметка на Община Свиленград, а
именно: IBA N BG27DEMI92403300034744, BIC
DEMIBGSF в ТБ „Д“ – А Д, Финансов център,
Свиленград.
Изплащането да започне след изтичане на
14 дни от датата на обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
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Изпълнението на заповедта възлагам на
дирекция „ОСРР“ и дирекция „БФ“.
Заповедта подлежи на обжалване пред А дминист ративни я съд – Хасково, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
10015

К мет: Г. Манолов

ОБЩИН А СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1751
от 28 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
в ъв вр ъ зк а с ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т, Решен ие
№ 164 на Експертния съвет по устройство на
територията, взето на заседание с протокол
№ 10 от 22.07.2011 г., Общинският съвет – гр.
Силистра, реши:
Одобрява следни я под робен уст ройст вен
план на територи ята на община Силист ра:
„Схема за външно кабелно електрозахранване 20 kV на фотоволтаична централа в ПИ
№ 66425.514.474, идентичен с У ПИ ІІ, кв. 36 по
плана на ПЗ „Запад“ – гр. Силистра“.
На основание чл. 215, а л. 4 ЗУ Т заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУ Т
могат да обжалват решението в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Силистра до А дминистративния
съд – Силистра.
10016

Председател: А л. Сабанов

ОБЩИН А СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 1188
от 6 юни 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 16, ал. 7, чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският
съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация на елемент на техническа
инфраструкту ра, публична общинска собственост, извън строителните граници, с която се
обособява нова улична регулация с трасе, както
следва: улица о.т. 465-464-459-457 с 8 м/5 м
ширина на уличното платно и тротоар 1,50 м
двустранно и улица с о.т. 579-580-581-582-583,
с ширина 7 м/5,50 м при ширина на уличното
платно и тротоар 1,50 м едностранно, в м. Мапи,
землище на гр. Созопол, като планът засяга
неу рег улирани поземлени имоти с № 44047,
44097; 44048; 44034; 44033; 10301; 10605; 10297
и 44090 по К ВС на землище на гр. Созопол,
ЕК АТТЕ 67800.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215 ЗУ Т в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Созопол до А дминистративния съд – Бу ргас.
Председател: Кр. Германова
10066
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ОБЩИНА ТРЪН
РЕШЕНИЕ № 94
от 10 август 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 – парцеларен
план за обект: „Външно електрозахранване на
базова станция на мобилен оператор M-tel № PER
0037 – „Ребро“, с трасе на подземен кабел през
ПИ № 000298, ПИ № 000533 – полски пътища, и
ПИ № 000588 – път втори клас от републиканската пътна мрежа, землище на с. Неделково,
община Трън.
10067

Председател: В. Шишкова

РЕШЕНИЕ № 95
от 10 август 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 № 100001 от КВС, землище
с. Кожинци, община Трън, с площ 694 кв. м с
определена зона Жм „За малкоетажно жилищно
строителство“ с височина до 10 м и свободно
застрояване.
10068

Председател: В. Шишкова

ОБЩИНА ЦАРЕВО
РЕШЕНИЕ № 692
от 4 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе за водоснабдяване на
ПОСВ – гр. Царево, с дължина от 383 л. м и
регистър на координатите на чупките на оста
и сервитутите на линейния обект, приложени
към него.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ чрез общината до Административния съд – Бургас, в 14-дневен срок от датата на
съобщаването му.
9990

Председател: Д. Градев

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
ЗАПОВЕД № 296
от 8 август 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 и 3
ЗОС във връзка с Решение № 771 от 28.10.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Чепеларе, нареждам:
1. Отчуждавам следните поземлени имоти:
1.1. По з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
№ 80371.242.2008, намиращ се в гр. Чепеларе, по
одобрената кадастрална карта на града, при съседи: 80371.242.9098, 80371.242.2007, 80371.242.2009,
80371.242.2010, с площ за отчуждаване 570 кв.м
съгласно одобрен протокол от 27.07.2010 г. от
кмета на Община Чепеларе, собственост на Ве-
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лика Николова Панчева, Радка Николова Такова
и Никола Василев Гьопсалиев, целия с площ 570
кв.м, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, и с начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м).
1. 2 . По з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
№ 80371.242.2009, намиращ се в гр. Чепеларе, по
одобрената кадастрална карта на града, при съседи: 80371.242.2007, 80371.243.4050, 80371.242.2010,
80371.242.2008, с площ за отчуждаване 193 кв.м
съгласно одобрен протокол от 27.07.2010 г. от
кмета на Община Чепеларе, собственост на Велика Николова Панчева, Радка Николова Такова
и Никола Василев Гьопсалиев, целия с площ 193
кв.м, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, и с начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м).
1. 3. По з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
№ 80371.242.2010, намиращ се в гр. Чепеларе, по
одобрената кадастрална карта на града, при съседи: 80371.242.2008, 80371.242.9098, 80371.243.4050,
80371.242.2009, 80371.242.2011, 80371.0.910, с площ за
отчуждаване 604 кв.м съгласно одобрен протокол
от 27.07.2010 г. от кмета на Община Чепеларе,
собственост на Велика Николова Панчева, Радка
Николова Такова и Никола Василев Гьопсалиев,
целия с площ 604 кв.м, с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, и с начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м).
1. 4 . По з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
№ 80371.242.2011, намиращ се в гр. Чепеларе, по
одобрената кадастрална карта на града, при съседи: 80371.242.2010, 80371.243.4050, 80371.240.2012,
80371.0.911, 80371.0.910, с площ за отчуждаване 568
кв.м съгласно одобрен протокол от 27.07.2010 г. от
кмета на Община Чепеларе, собственост на Велика Николова Панчева, Радка Николова Такова
и Никола Василев Гьопсалиев, целия с площ 568
кв.м, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, и с начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м),
за реализиране на обект „Път ІІ-86 обход на гр.
Чепеларе от км 0+000 до км 0+646 на гр. Чепеларе“,
попадащи в участъка от км 0+000 до км 0+452.
2. За отчуждените имоти да бъде заплатено
дължимото обезщетение, определено съгласно
Решение № 771 от 28.10.2010 г. в размер 40 лв.
за 1 кв.м, както следва:
2.1. За позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 80371.242.2008 – в размер 22 800 лв.
2 .2 За позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 80371.242.2009 – в размер 7720 лв.
2.3. За позем лен и мо т с и ден т ифи кат ор
№ 80371.242.2010 – в размер 24 160 лв.
2.4. За позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 80371.242.2011 – в размер 22 720 лв.
Изпълнението на заповедта възлагам на главния счетоводител и главен специалист „Общинска
собственост“.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на Георги Пепеланов – зам.-кмет на
Община Чепеларе.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Смолян, в 14-дневен срок
от връчването є.
9989

Кмет: Г. Попов
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ОБЩИНА С. БАНИТЕ,
ОБЛАСТ СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ № 571
от 29 юли 2011 г.

ЗАПОВЕД № РД-285
от 11 август 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Решение № 464
от 18.07.2011 г. на Общинския съвет – с. Баните,
нареждам:
1. Преобразувам считано от датата на обнародване в „Държавен вестник“ на заповедта от ОДЗ
„Баните“ – с. Баните, в ЦДГ „Веселин Маринов“ – с.
Баните; ОДЗ – с. Давидково, в ЦДГ – с. Давидково; ОДЗ – с. Оряховец, в ЦДГ – с. Оряховец, и
ОДЗ – с. Гълъбово, в ЦДГ – с. Гълъбово.
2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
3. Имуществото на Обединените детски заведения (ОДЗ) – с. Баните; ОДЗ – с. Давидково;
ОДЗ – с. Оряховец, и ОДЗ – с. Гълъбово, да се
ползва от преобразуваните целодневни детски
градини – ЦДГ „Веселин Маринов“ – с. Баните;
ЦДГ – с. Давидково; ЦДГ – с. Оряховец, и ЦДГ – с.
Гълъбово.
4. Задължителната документация на Обединените детски заведения (ОДЗ) – с. Баните; ОДЗ – с.
Давидково; ОДЗ – с. Оряховец, и ОДЗ – с. Гълъбово, да се съхранява в целодневните детски
градини (ЦДГ) – ЦДГ „Веселин Маринов“ – с.
Баните; ЦДГ – с. Давидково, ЦДГ – с. Оряховец,
и ЦДГ – с. Гълъбово.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на заместник-кмета на Община Баните Евелина
Кадиева.
Кмет: Р. Данаилов
9991

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № IV, протокол № 1 от 10.06.2011 г. на Общинския експертен съвет – с. Лесичово, Общинският съвет – с.
Лесичово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе на
електропровод, преминаващ през поземлени имоти
№ 530002 – полски път, местност Могилата, землище с. Щърково, собственост на Община Лесичово,
551 – напоителен канал, местност Абаларски санър,
землище с. Щърково, собственост на МЗГ – ХМС,
87 – полски път, местност Голяма могила, землище с. Щърково, собственост на община Лесичово, 51004 – полски път, местност Саза, землище
с. Щърково, собственост на община Лесичово,
563 – напоителен канал, местност Абаларски санър,
землище с. Щърково, собственост на МЗХ – ХМС,
231 – пасище, мера, местност Терлика, землище с.
Динката, собственост на Митко Василев Кръстев.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
чрез Община Лесичово пред Административния
съд – Пазарджик.

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 553
от 29 юли 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № III, протокол № 1 от 10.06.2011 г. на Общинския експертен съвет – с. Лесичово, Общинският съвет – с.
Лесичово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
на електропровод, преминаващ през поземлени
имоти № 270013 – дере, овраг, яма в местност Каваците, 177 – полски път в землище с. Лесичово,
270016 – нива, местност Каваците, собственост на
наследници на Тодор Николов Стаменов, 24 – път от
републиканска пътна мрежа, собственост на държавата, 262069 – производствен терен, местност Жулеви ливади, собственост на ЕТ „Сигма – Л – Лалка
Христова“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
чрез Община Лесичово пред Административния
съд – Пазарджик.
Председател: Кр. Пунтев
9993

Председател: Кр. Пунтев
9992

ОБЩИНА С. ХИТРИНО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 43
от 26 юли 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – с. Хитрино, одобрява подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот
№ 000282 в местността Юртлук и за имот № 000279
в местността Адата, землище с. Каменяк, ЕКАТТЕ
35969, община Хитрино, за смяна предназначението
на имотите „За фотоволтаична централа“.
Председател: М. Ахмед
10017
16. – 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 ЗПБ открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни материали, в площ „Полето“, разположена
в землищата на с. Медвен и с. Градец, община
Котел, област Сливен.
10004
10. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3,
чл. 145, ал. 2 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № РС-42 от 26.08.2011 г. на
Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект: „Път Е-85
(І-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639,41 до км
367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000
до км 2+368: подобект 1: Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път І-5 „Кърджали – разклон
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Джебел“ от км 342+639,41 до км 350+858,31; подобект 2: Ново строителство на обект: Път І-5
„Разклона Джебел – Подкова“ от км 343+200 ≡
349+996 (от проекта за рехабилитация) до км
367+427 и пътна връзка Фотиново от км 0+000
до км 2+368 – основно трасе, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60 АПК.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ), а по отношение на
чл. 60 АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
10209
77. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството обявява на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ, че на основание чл. 153, ал. 3 ЗУТ е издал
Заповед № РС-37 от 01.08.2011 г. за презаверяване
на Разрешение за строеж № РС-19 от 03.07.2001 г.,
издадено от министъра на регионалното развитие
и благоустройството, за обект: „Разширение на
пристанище Бургас – Подходен навигационен
канал, нов източен вълнолом, Терминал 2А за
насипни товари“, допълнено със Заповед № РС19 от 09.06.2008 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
„Дълбоководна маневрена зона към Терминал
2А и Подходен навигационен канал“, идентичен
с „Удълбочаване на зоната, заключена между
Терминал 2А и новия терминал за контейнерни
товари на пристанище Бургас, и осигуряване
на необходимите безопасни експлоатационни
дълбочини за корабите“. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Върховния административен съд чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник.“
10094
5. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 239 ДОПК с Постановление № 13 от
4.08.2011 г. възлага върху Красимира Певтичева Йонева с адрес Бургас, ж.к. Меден рудник,
бл. 46, вх. 6, ет. 5, ап. 9, следната недвижима вещ,
представляваща: група № 16/11-2 – 1/2 идеална
част от 390/1170 идеални части от дворно място,
цялото с площ 1229 кв. м съгласно скица на поземлен имот № 48289 от 10.11.2008 г., намиращо
се на ул. Резвая 8 в с. Лозенец и съставляващо
парцел № ХIV-104 с идентификатор 44094.501.104
от кв. 23 по плана на с. Лозенец, община Царево,
област Бургас, при граници: улица, УПИ № XIII100, УПИ № V-103, УПИ № XV-105, за сумата
15 613,13 лв. На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1
ДОПК собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението.
9998
130. – Териториална дирекция – Пловдив, на
Националната агенция за приходите на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № 69880/2002/120108 от
10.08.2011 г. възлага на Мариана Емилова Мурджанова с постоянен адрес с. Конуш, ул. Хан
Аспарух 7, група № 2 – сграда № 1 – склад, със
застроена площ 470 кв. м, построен през 1950 г.
с идентификатор 38385.211.370.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

със Заповед № 300-5-111 от 19.12.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК, едноетажен,
намиращ се в поземлен имот с идентификатор
38385.211.370, с площ 3532 кв. м по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № 300-5-111 от 19.12.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, и начин на
трайно ползване: за стопански двор, с номер от
предходен план: стопански двор 1, квартал: 72а,
парцел: 1, при съседи: 38385.211.366, 38385.211.371,
38385.311.372, 38385.211.357 в Стопански двор на
с. Конуш, община Асеновград, за сумата 7777 лв.
Имотите се продават такива, каквито са в момента на продажбата, и купувачът не може да
претендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
10043
131. – Териториална дирекция – Пловдив, на
Националната агенция за приходите на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № 69880/2002/120110 от
10.08.2011 г. възлага на Тодор Сашев Филипов с
постоянен адрес с. Конуш, ул. Оборище 6, група
№ 3 – сграда № 3 – склад, със застроена площ
398 кв. м, построен през 1950 г., с идентификатор 38385.211.370.3, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ 300-5-111 от 19.12.2003 г. на изпълнителния
директор на АГКК, едноетажен, намиращ се в
поземлен имот с идентификатор 38385.211.370,
с площ 3532 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ 300-5-111 от 19.12.2003 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване: за стопански двор, с номер от предходен план: стопански двор 1, квартал: 72а, парцел: 1, при съседи: 38385.211.366, 38385.211.371,
38385.311.372, 38385.211.357 в Стопански двор
на с. Конуш, община Асеновград, за сумата
12 000 лв. Имотите се продават такива, каквито
са в момента на продажбата, и купувачът не може
да претендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността премина у купувача от датата на
постановлението.
10044
132. – Териториална дирекция – Пловдив, на
Националната агенция за приходите на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № 69880/2002/120112 от
10.08.2011 г. възлага на Александър Тодоров Филипов, с постоянен адрес с. Конуш, ул. Оборище
6, група № 4 – сграда фуражомелка, състояща
се от: 1. Селскостопанска сграда със застроена
площ 62 кв. м, построена през 1974 г., с идентификатор 38385.211.370.5, по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ 300-5-111 от 19.12.2003 г. на изпълнителния
директор на АГКК, едноетажна, намираща се
в поземлен имот с идентификатор 38385.211.370,
с площ 3532 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ 300-5-111 от 19.12.2003 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с трайно предназнчение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
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ползване: за стопански двор, с номер от предходен план: стопански двор 1, квартал 72а,
парцел 1, при съседи: 38385.211.366, 38385.211.371,
38385.211.372, 38385.211.357 в Стопански двор на
с. Конуш, община Асеновград, област Пловдив.
2. Селскостопанска сграда със застроена площ
41 кв. м, построена през 1974 г. с идентификатор 38385.211.370.6 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ 300-5-111 от 19.12.2003 г. на изпълнителния
директор на АГКК, едноетажна, намираща се
в поземлен имот с идентификатор 38385.211.370,
с площ 3532 кв. м по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ 300-5-111 от 19.12.2003 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с трайно предназначение
на т ери т ори я та: у рба низи ра на, и начин на
трайно ползване: за стопански двор, с номер от
предходен план: стопански двор 1, квартал 72а,
парцел 1, при съседи: 38385.211.366, 38385.211.371,
38385.211.372, 38385.211.357 в Стопански двор на
с. Конуш, община Асеновград, област Пловдив,
за сумата 3500 лв. Имотите се продават такива,
каквито са в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението.
10045
133. – Териториална дирекция – Пловдив,
на Национа лната агенция за при ходите на
основание ч л. 239, а л. 2 ДОПК с Постановление за възлагане на недвижим имот изх.
№ 69880/2002/120106 от 10.08.2011 г. възлага на
„Петро – Г“ – ООД, ЕИК 120559959, с адрес на
управление с. Левочево, област Смолян, група
№ 1 – терен за силажи, с площ 200 кв. м, построен през 1974 г., намиращ се в поземлен имот
с идентификатор 38385.33.136, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № 300-5-111 от 19.12.2003 г. на изпълнителния директор на АГКК, целият 2987 кв. м, с
трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно ползване: за стопански
двор, с номер от предходен план: стопански двор
2, парцел 24, при съседи: 38385.33.15, 38385.33.9,
38385.33.18, 38385.33.17 в Стопански двор на с.
Конуш, община Асеновград, за сумата 1201,03 лв.
Имотите се продават такива, каквито са в момента на продажбата, и купувачът не може да
претендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
10046
614. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за приемане и обучение на докторанти през учебната
2011/2012 г. по следните научни специалности:
Информатика – 3 р. об. и 2 задочно; Икономическа и социална география – 1 р. об. и 1 з.;
История на философията – 1 р. об.; Логика – 1 р.
об.; Стара история (вкл. Праистория – Бронзова
епоха) – 1 р. об.; Средновековна обща история
(История на Византия и Средновековна балканска и-я) – 1 р. об.; Нова и най-нова обща
история (Нова обща и-я) – 2 р. об.; Нова и найнова обща история (Съвременна обща и-я) – 1
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р. об.; Нова и най-нова обща история (История
на Русия) – 1 р. об.; Нова и най-нова обща
история (История на балканските народи) – 2
р. об.; История на България (Средновековна
българска история) – 1 р. об.; История на България (История на бълг. земи през ХV – ХVІІ
век) – 1 р. об.; Археолог и я (Археолог и я на
българските земи през късната античност и
ранновизантийския период) – 1 р. об.; Археология (Средновековна българска археология) – 1
з. об.; Българска литература (Стара българска
литература) – 1 р. об.; Българска литература
(Възрож денска литерат у ра) – 1 р. об.; Бълг.
литература (След Освобождението) – 1 р. об.;
Българска литература (Литература за деца и
юноши) – 1 р. об.; Българска литература (След
ІІ световна война) – 1 р. об. и 1 з.; Литература
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия
и Австралия (Западноевропейска л-ра) – 1 р.
об.; Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска
литература ХІХ век) – 1 р. об.; Литература на
народите на Европа, Америка, Африка, Азия
и Австралия (Славянски литератури – полска
литература) – 1 р. об.; Литература на народите
на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
(Славянски литератури – полска, сръбска и хърватска литература) – 1 р. об.; Фолклористика
(Български фолклор) – 1 р. об.; Общо и сравнително езикознание (Психолингвистика) – 1
р. об; Теория и практика на превода – 2 з. об.;
Български език (Съвременен български език) – 3
р. об.; Гражданско и семейно право – 3 р. об.;
Славянски езици (Лексикология на съвременния
руски език) – 1 з. об.; Теория на възпитанието
и дидактика (Предучилищна педагогика) – 2 р.
об.; Теория на възпитанието и дидактика – 4
р. об.; Теория и методика на физическото възпитание и спортна тренировка (вкл. методика
на лечебната физкултура) – 1 з. об. В срок два
месеца от датата на обявлението кандидатите
подават следните документи: заявление до ректора; автобиография; диплом с приложението
за придобитата образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ и диплом с приложението
или уверение за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“; допустими
са и други документи, удостоверяващи техните
интереси и постижения в научната област. Съгласно чл. 11, ал. 8 от Правилника за условията
и реда за придобиване на научни степени и
заемане на академични длъжности във ВТУ
приемът се извършва в съответния факултет
на университета, обявил докторантурите. За
справки и повече информация: тел. 062/618-312
и сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.
9707
72. – Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София, на основание
решение на академичен съвет от 26.07.2011 г.
и чл. 118 (1), (2) от Правилника за условията и
реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“,
професионално направление 7.2 „Стоматология“
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и научна специалност „Терапевтична стоматология“ за нуждите на катедра „Орална и образна
диагностика“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Прием на документи – в
деканата на Факултета по дентална медицина,
ул. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч.
и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
9795
37. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитието на академичния
състав в Република България обявява конкурси
за заемане на академични длъжности за: доцент
по професионално направление 7.1 медицина
за Факултет „Медицина“ по научна специалност 03.01.20 психиатрия (съдебна) – един, за
Катедра по психиатрия и медицинска психология и Втора психиатрична клиника, Първо
съдебно психиатрично отделение към МБАЛ
„Св. Марина“ – ЕАД, Варна; главен асистент по
професионално направление 3.2 психология за
Факултет „Медицина“ по научна специалност
05.06.01 обща психология – един, за Катедра по
психиатрия и медицинска психология и Първа
психиатрична клиника към МБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“ на
обявата. За справки и документи – Медицински
университет – Варна, ул. Марин Дринов 55, ет. 4,
стая 416, тел. 052/677-033; 677-034.
9706
13. – „Специализирана болница за активно
лечение по онкология“ – ЕАД, София, обявява
конкурс за доцент по 03.01.46 онкология за нуждите на К линиката по онкодерматология със
срок за подаване на документите 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи съгласно изискванията на раздел III ЗРАСРБ
се подават в отдел „Човешки ресурси“, сектор
„Деловодство“ на „СБАЛ по онкология“ – ЕАД,
София 1756, ул. Пловдивско поле 6, ет. 6, тел.
02/80-76-256.
9890
14. – „Специализирана болница за активно
лечение по онкология“ – ЕАД, София, обявява конкурс за доцент по 03.01.46 онкология за
нуждите на К линиката по онкогинекология със
срок за подаване на документите 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи съгласно изискванията на раздел III ЗРАСРБ
се подават в отдел „Човешки ресурси“, сектор
„Деловодство“ на „СБАЛ по онкология“ – ЕАД,
София 1756, ул. Пловдивско поле 6, ет. 6, тел.
02/80-76-256.
9891
15. – „Специализирана болница за активно
лечение по онкология“ – ЕАД, София, обявява
конкурс за доцент по 03.01.46 онкология за нуждите на ТЕЛК със срок за подаване на документите 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи съгласно изискванията на
раздел III ЗРАСРБ се подават в отдел „Човешки
ресурси“, сектор „Деловодство“ на „СБАЛ по
онкология“ – ЕАД, София 1756, ул. Пловдивско
поле 6, ет. 6, тел. 02/80-76-256.
9892
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9. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през октомври
2011 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 3.10.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 565/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3216/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Вили Александров Николов чрез
адвокат Георги Ненчев, София, бул. Цариградско
шосе 1А, ет. 2, ап. 3; Живка Иванова Андонова
чрез адвокат Елена Терзиева, София, ул. Лавеле
32, ет. 2, кантора 11; Невена Александрова Милчева-Тахова чрез адвокат Симеон Миков, София,
ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 780/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1998/2006 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Черно море“ – АД, Варна, чрез адвокат
Тодор Трифонов, София, ул. Граф Игнатиев 14,
ет. 1, ап. 1, срещу Донка Илиева Желязкова, Варна, кв. Галата, ул. Хоризонт 11, и трета страна
„Прибой“ – ООД, Варна, кв. Галата, м. Фичоза,
Зона Б.
Първо гражданско отделение, 797/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
905/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Алие Ахмед Айр чрез адвокат Павлина
Манчева, София, ул. Ами Буе 10А, ет. 2, ап. 5;
Атидже Алиосманова Мусова, гр. Сърница, ул.
Хан Аспарух 17; Ахмед Халилов Хавальов, гр.
Сърница, ул. Чепино 8; Джемиле Халил Кехая
чрез адвокат Павлина Манчева, София, ул. Ами
Буе 10А, ет. 2, ап. 5; Емин Ахмед Молаахмед чрез
адвокат Павлина Манчева, София, ул. Ами Буе
10А, ет. 2, ап. 5; Емине Ахмедова Тинева, гр. Сърница, ул. Крушовска 32; Зейнепа Ахмед Карамолла
чрез адвокат Павлина Манчева, София, ул. Ами
Буе 10А, ет. 2, ап. 5; Исмаил Ахмедов Тинев, гр.
Сърница, ул. Шабанли 8; Исмаил Халилов Тинев
чрез адвокат Павлина Манчева, София, ул. Ами
Буе 10А, ет. 2, ап. 5; Исмет Ахмед Молаахмед
чрез адвокат Павлина Манчева, София, ул. Ами
Буе 10А, ет. 2, ап. 5; Кемил Ахмедов Тинев чрез
адвокат Павлина Манчева, София, ул. Ами Буе
10А, ет. 2, ап. 5; Мехрем Халил Байрактар чрез
адвокат Павлина Манчева, София, ул. Ами Буе
10А, ет. 2, ап .5; Реджеп Ахмед Молаахмед чрез
адвокат Павлина Манчева, София, ул. Ами Буе
10А, ет. 2, ап. 5; Салих Ахмед Молаахмед чрез
адвокат Павлина Манчева, София, ул. Ами Буе
10А, ет. 2, ап. 5; Сюлейман Алиосманов Тинев чрез
адвокат Павлина Манчева, София, ул. Ами Буе
10А, ет. 2, ап. 5; Сюлейман Ахмед Молаахмед чрез
адвокат Павлина Манчева, София, ул. Ами Буе
10А, ет. 2, ап. 5; Фатме Халилова Хавальова, гр.
Сърница, ул. Чепино 8; Халил Ахмед Молаахмед
чрез адвокат Павлина Манчева, София, ул. Ами
Буе 10А, ет. 2, ап. 5, срещу Емине Ахмедова
Башева, гр. Сърница, ул. Буков дол 14; Кемил
Раимов Башев, гр. Сърница, ул. Буков дол 16;
Салих Кемил Башев, гр. Сърница, ул. Буков дол
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16; Салих Раимов Башев, гр. Сърница, ул. Буков
дол 14; Фатме Кемил Фейзичауш, гр. Сърница,
ул. Свобода 10.
Първо гражданско отделение, 906/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
586/2010 по описа на 1-во търг. отделение на
ВКС, подадена от Михаил Тодоров Попов чрез
адвокат Пенев, Стара Загора, ул. К. Ганчев 64;
Радка Трифонова Попова чрез адвокат Горунска,
Казанлък, ул. Кирил и Методий 12, ап. 4, срещу
„Евромакс 3“ – ООД, чрез адвокат Джурков,
Казанлък, бул. Розова долина 4.
Първо гра ж данско отделение, 1061/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 488/2009 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Община Велико Търново,
Велико Търново, ул. Майка България 2, срещу
„Интерхотел Велико Търново“ – А Д, Велико
Търново, ул. Александър Попов 2; „Тръст Асет
Мениджмънт“ – ЕООД, чрез адвокат Иван Болярски, София, ул. Енос 2.
Първо гражданско отделение, 1216/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
708/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Славчо Петров Астинов, Разлог,
ул. Черна река 32; Петранка Иванова Астинова,
Разлог, ул. Черна река 32, срещу „Феникс – Разлог“ – ООД, Разлог, Промишлена зона.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1317/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
375/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Виолета Петрова Джалалиева чрез
адвокат Емил Петров Ядков, Разлог, ул. Бяла река
114, срещу Иларион Любенов Астинов, София,
ж.к. Бъкстон, бл. 3, вх. А, ет. 5, ап. 9.
Второ гражданско отделение, 1420/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
207/2010 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Росица Стефанова Василева, Смолян,
ул. Спартак 22, срещу Никола Костадинов Данаилов чрез адвокат Лилян Сираков, Смолян,
бул. България 3, ет. 1, ап. 10; Калина Стефанова
Щилянова чрез адвокат Маргарита Монева, Смолян, бул. България 51.
Второ гражданско отделение, 1508/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1193/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Българска коприна“ – АД, чрез адвокат
Ангел Дилов, София, бул. Княгиня Мария-Луиза
51, срещу Аврам Бераха чрез адвокат Йосиф Герон,
София, ул. Будапеща 32, ет. 1; Рина Ефраим чрез
адвокат Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32,
ет. 1; Дафна Мером чрез адвокат Йосиф Герон,
София, ул. Будапеща 32, ет. 1; Мадлен Луиз Поле
чрез адвокат Йосиф Герон, София, ул. Будапеща
32, ет. 1; Кауз Ландрю чрез адвокат Йосиф Герон,
София, ул. Будапеща 32, ет. 1; Жак Ландрю чрез
адвокат Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32,
ет. 1; Хаим Борохов чрез адвокат Йосиф Герон,
София, ул. Будапеща 32, ет. 1; Ерика Барух чрез
адвокат Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32,
ет.1; Ицхак Леви чрез адвокат Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32, ет. 1; Ицхак Саров чрез
адвокат Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32,
ет. 1; Даниела Костадинова Попова чрез адвокат
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Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32, ет. 1; Николай Боянов Метев чрез адвокат Йосиф Герон,
София, ул. Будапеща 32, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 1521/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
251/2010 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Танка Спасова Христова, Стара Загора, кв. Трите чучура, бл. 68, вх. А, ет. 7, ап. 37,
срещу Нели Крумова Калайджиева, Казанлък,
ж.к. Изток, бл. 30, вх. Б, ет. 8, ап. 48.
Второ гражданско отделение, 36/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
699/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Георги Ангелов Златков, София,
ж.к. Разсадника, бл. 22А, вх. Ж, ап. 155, срещу
Васил Ангелов Златков, Брацигово, ул. Братя
Кацарови 18.
Второ гражданско отделение, 230/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2342/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Тихомир Иванов Петров, с. Белозем,
ул. Кракра 3, срещу Петър Желязков Кичуков,
с. Белозем, ул. Кракра 7.
Второ гражданско отделение, 441/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1992/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николина Ангелова Христова чрез
адвокат Милчо Занев, София, ул. Хан Крум 5,
ет. 1, ап. 6; Наташа Димитрова Илчева чрез адвокат Милчо Занев, София, ул. Хан Крум 5, ет. 1,
ап. 6; София Георгиева Андреева чрез адвокат
Милчо Занев, София, ул. Хан Крум 5, ет. 1, ап. 6;
Ивета Георгиева Спасова чрез адвокат Милчо
Занев, София, ул. Хан Крум 5, ет. 1, ап. 6; Венцислав Димитров Петев чрез адвокат Драгомир
Димитров, София, ул. Граф Игнатиев 14, ет. 3;
Цветанка Георгиева Петева чрез адвокат Красимир Марков, Стара Загора, ул. Захари Княжевски
81, срещу Борис Йорданов Димитров, София, кв.
Драгалевци, ул. Папрат 45; Василка Йорданова
Пъргова, София, кв. Драгалевци, ул. Ябълкова
градина 22; Еленка Йорданова Димитрова, София,
кв. Драгалевци, ул. Ябълкова градина 22; Гаврил
Иванов Георгиев, София, ул. Йордан Йовков,
бл. 22, вх. В, ет. 3, ап. 21.
НА 4.10.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 257/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1180/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Марин Симеонов Марков чрез адвокат
Стефанов, Петрич, ул. Вардар 10; Павлина Симеонова Георгиева чрез адвокат Стефанов, Петрич,
ул. Вардар 10; Фикия Славянова Маркова чрез
адвокат Стефанов, Петрич, ул. Вардар 10, срещу
Вангелия Иванова Вучкова, с. Марино поле,
област Благоевград; Венета Иванова Стоянова,
Кюстендил, ул. Цар Освободител 192, вх. А, ет. 4;
Георги Иванов Марков, с. Марино поле, област
Благоевград; Зоя Иванова Хаджиева чрез адвокат Аршинкова, Благоевград, ул. Трети март 36.
Първо гражданско отделение, 615/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
674/2009 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Слави Арангелов Ангелов чрез адвокат
Александров, Перник, ул. Черешово топче 1;
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Таня Панайотова Ташева-Ангелова чрез адвокат
Александров, Перник, ул. Черешово топче 1, срещу
Анна Койчева Праматарова чрез адвокат Манова,
Перник, ул. Черешово топче 2; Емилианя Янкова
Илова чрез адвокат Манов, Перник, ул. Черешово
топче 2; Стела Пламенова Христова чрез адвокат
Кривинска, София, ул. Алабин 33, ет. 4; Янко Георгиев Праматаров чрез адвокат Манов, Перник, ул.
Черешово топче 2, и трета страна Васил Огнянов
Иванов чрез адвокат Асенова, Перник, ул. Търговска
42; Иван Иванов Огнянов чрез адвокат Асенова,
Перник, ул. Търговска 42; Лиляна Николова Иванова чрез адвокат Вергинов, Перник, адвокатска
колегия; Николай Григоров Иванов чрез адвокат
Вергинов, Перник, адвокатска колегия; Пенка Огнянова Кръстева чрез адвокат Асенова, Перник, ул.
Търговска 42; Цветанка Григорова Георгиева чрез
адвокат Вергинов, Перник, адвокатска колегия.
Първо гражданско отделение, 691/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1216/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Велика Иванова Караянева-Капудалиева чрез
адвокат Отузбирова, Добрич, бул. 25 септември 56,
вх. Б, ет. 1, ап. 2; Янко Емилов Капудалиев чрез
адвокат Отузбирова, Добрич, бул. 25 септември 56,
вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу държавата, представлявана
от министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий
17 – 19; Министерство на околната среда и водите,
София, ул. Уилям Гладстон 67.
Първо гражданско отделение, 1125/2010, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 97/2010
по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от
Стефан Стоянов Атанасов чрез адвокат Константин
Парчев, Варна, бул. Мария-Луиза 16, срещу Петър
Стоянов Атанасов чрез адвокат Димчо Маринов
Димов, Добрич, бул. Добруджа 28, стая 405.
Първо гражданско отделение, 1142/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
330/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Ганка Михайлова Иванова чрез адвокат Белчева,
Варна, ул. Поп Харитон 22; Васил Иванов Гинев
чрез адвокат Белчева, Варна, ул. Поп Харитон 22;
Поема Василева Иванова чрез адвокат Белчева,
Варна, ул. Поп Харитон 22; Марийка Василева
Станева чрез адвокат Белчева, Варна, ул. Поп Харитон 22, срещу Стефанка Добромирова Хрисулева
чрез адвокат Киряков, Варна, ул. Шипка 15, ет. 1;
Христо Георгиев Хрисулев чрез адвокат Киряков,
Варна, ул. Шипка 15, ет. 1; Марийка Спиридонова
Георгиева чрез адвокат Петрова, Варна, бул. Мария-Луиза 20, ет. 2; Сребра Спиридонова Лалева
чрез адвокат Петрова, Варна, бул. Мария-Луиза
20, ет. 2; Димитричка Спиридонова Дякова чрез
адвокат Петрова, Варна, бул. Мария-Луиза 20, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 1167/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8770/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Григор Алексов Гигов чрез адвокат
Светослав Иванов Мандиков, София, ул. Денкоглу
15Б, ет. 1, срещу Столична община, София, ул.
Московска 33.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1062/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1523/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Диньо Вълев Василев, София,

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

ул. Неофит Рилски 13, ет. 1, чрез адвокат Жана
Иванова Кисьова; Диньо Вълев Василев, Стара
Загора, ул. Отец Паисий 101, срещу Господин
Господинов Гинев, Стара Загора, ул. Сава Силов
19, ет. 3, ап. 14; Янка Димитрова Димова, Стара
Загора, бул. Н. Петков 43, ет. 4, ап. 42.
Второ гражданско отделение, 1042/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1302/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Божидар Иванов Койчев чрез адвокат
Васил Гаврилов Начков, София, ул. Княз Борис І
№ 98, партер, срещу Анна Юлиева Минчева чрез
адвокат Ралица Негенцова, София, бул. Александър Стамболийски 104, ет. 4, ап. 24; държавата
чрез МРРБ, София, ул. Св. св. Кирил и Методий
17 – 19; Лиляна Илиева Минчева, София, ул.
Георги Сава Раковски 157а, ет. 4, ап. 7а; Минчо
Юлиев Минчев, София, ж.к. Дружба, бл. 271, вх. А,
ап. 8; Областен управител, София, ул. Алабин
22; Столична община, София, ул. Московска 33.
Второ гражданско отделение, 1465/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1008/2006 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Костадинка Георгиева Пътникова,
Петрич, ул. България 47; Живко Костадинов
Пътников, Петрич, ул. България 47, срещу Данка Николова Пътникова, Петрич, ул. България
47; Екатерина Здравкова Пътникова, Петрич,
ул. България 47; Костадин Здравков Пътников,
Петрич, ул. България 47.
Второ гражданско отделение, 1569/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
328/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йорданка Николова Янкова чрез
адвокат Димитър Циков, София, ул. Алабин 12,
ет. 1; Йордан Тончев Момчилов чрез адвокат
Димитър Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1;
Величко Янков Величков чрез адвокат Димитър
Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1; Силвия Янкова
Захова чрез адвокат Димитър Циков, София,ул.
Алабин 12, ет. 1; Силвана Янкова Минкова чрез
адвокат Димитър Циков, София, ул. Алабин 12,
ет. 1; Пенка Драгомирова Манолова чрез адвокат
Димитър Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1;
Ивайло Иванов Манолов чрез адвокат Димитър
Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1; Пламен
Иванов Манолов чрез адвокат Димитър Циков,
София, ул. Алабин 12, ет. 1; Чавдар Страхилов
Апостолов чрез адвокат Димитър Циков, София,
ул. Алабин 12, ет. 1; Деница Чавдарова Апостолова чрез адвокат Димитър Циков, София, ул.
Алабин 12, ет. 1; Божидар Чавдаров Апостолов
чрез адвокат Димитър Циков, София, ул. Алабин
12, ет. 1, срещу Столична община, София, ул.
Московска 33; Сашка Николова Божилова чрез
адвокат Елена Георгиева Христова, София, ул.
Алабин 12, ет. 1; Димитър Николов Божилов
чрез адвокат Елена Георгиева Христова, София,
ул. Алабин 12, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 1610/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1220/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от Еленка Кръстанова Йорданова, София,
ж.к. Слатина, бл. 18, вх. Д, ет. 7, ап. 114; Цветанка
Димитрова Ангелова, София, ж.к. Слатина, бл. 18,
вх. Д, ет. 7, ап. 114; Бисер Димитров Йорданов,
София, ж.к. Слатина, бл. 18, вх. Д, ет. 7, ап. 114;
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Велин Георгиев Костов, София, ж.к. Слатина,
бл. 18, вх. Г, ет. 3, ап. 79; Христо Георгиев Костов,
София, ж.к. Слатина, бл. 17, вх. Б, ет. 4, ап. 41,
срещу Виолета Костадинова Иванова-Паламудова, София, ж.к. Дружба 1, бл. 114, вх. Б, ет. 6,
ап. 33; Ангелина Стоянова Иванова, София, ж.к.
Лозенец, ул. Бряст 1; Румяна Петрова Николова,
София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 35, вх. В,
ет. 7, ап. 61; Здравко Петров Павлов, София, ж.к.
Христо Смирненски, бл. 35, вх. В, ет. 7, ап. 61;
Мария Гаврилова Стоименова, София, ул. Милин
камък 52А; Албена Христова Христова, София, ул.
Войводина могила 102; Адриан Петров Петров,
София, ул. Солунска 4; Димитър Василев Тетевенски чрез адвокат Иван Стоилов Цицелков,
София, ул. Лавеле 16, ет. 7, стая 710; Юлия Костадинова Брукнер, София, ж.к. Дружба, бл. 114,
вх. Б, ет. 6, ап. 33.
Второ гражданско отделение, 45/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
475/2010 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Татяна Ангелова Борисова, Враца, ул.
Подбалканска 86, срещу Дарина Ангелова Йотова,
Враца, ул. Подбалканска 86.
Второ гражданско отделение, 252/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 854/2010
по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от
Община Плевен, пл. Възраждане 2, Плевен, срещу
ЕТ „Бионд – Диана Исмаилова“ и трета страна държавата чрез министъра на регионалното развитие
и благоустройството, София, Столична община.
Второ гражданско отделение, 307/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
375/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Цветан Асенов Ангелски чрез адвокат Юлия Христова Ангелова, Благоевград,
ул. Тодор Александров 41, ет. 1, офис 101; Верка
Георгиева Ангелска чрез адвокат Юлия Ангелова, Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 1,
офис 101, срещу Стефка Чимева Николова чрез
адвокат Албина Анева Томова, Благоевград, ул.
Пере Тошев 6; Методи Чимев Костадинов чрез
адвокат Албина Анева Томова, Благоевград, ул.
Пере Тошев 6; Кирил Чимев Костадинов чрез
адвокат Албина Анева Томова, Благоевград, ул.
Пере Тошев 6; Анка Чимева Христова чрез адвокат Албина Анева Томова, Благоевград, ул. Пере
Тошев 6; Петрана Александрова Костадинова,
Благоевград, ул. Сан Стефано 7; Георги Йорданов Костадинов, Благоевград, ул. Сан Стефано
7; Калин Йорданов Костадинов, Благоевград,
ул. Сан Стефано 7; Латина Асенова Бежанска,
Благоевград, кв. Грамада, ул. Победа 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1487/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
375/2010 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „Зърнени храни България – Фарин“ – АД,
чрез адвокат Ивайла Неделчева Стефанова, Добрич, бул. Трети март 47, ет. 7, срещу Костадин
Колев Костадинов чрез адвокат Юрий Димитров
Митев, Добрич, ул. Независимост 14, офис 504;
Стоянка Атанасова Костадинова чрез адвокат
Юрий Димитров Митев, Добрич, ул. Независимост
14, офис 504, и трета страна „Ксинто“ – ЕООД,
чрез представляващ Костадин Колев Костадинов,
Добрич, ул. Сан Стефано 16, вх. А, ет. 4, ап. 7.
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Четвърто гражданско отделение, 1670/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
602/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Общинско предприятие „Комунални дейности“
чрез адвокат Катя Атанасова Димова, Русе, ул.
Любен Каравелов 8, срещу Захари Митов Зарков
чрез адвокат Антоанета Георгиева Ганева, Русе,
ул. Велико Търново 5, вх. А, ет. 1, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 1672/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 383/2010 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от „Национални дистрибутори“ – ЕООД,
чрез адвокат Антонина Душева, София, бул.
Цар Освободител 17А, срещу Виолина Георгиева Балтакова чрез особен представител Милка
Цветанова, Плевен, ул. Ресен 8, вх. А.
Четвърто гражданско отделение, 1975/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
682/2010 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Мариана Илиева Станоилова чрез
адвокат Емилия Колева, София, ул. Гечкенли 4,
срещу „Интерскай“ – АД, чрез директор Григор
Николаев Господинов, с. Лесново, Софийска
област.
Четвърто гражданско отделение, 174/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
320/2010 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Пенчо Ганев Паскалев чрез адвокат
Александър Желязков, Стара Загора, ул. Цар
Иван Шишман 81а, ет. 1, срещу „Пи Ес Ай“ – АД,
Стара Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 190;
Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез адвокат
Румен Желев Манчев, Стара Загора, бул. Цар
Симеон Велики 97, вх. А, ет. 1, ап. 9.
НА 5.10.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 238/2010, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 354/2009 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Димитър Тодоров Василев
чрез адвокат Георги Вълчев Жеков, гр. Чирпан,
област Стара Загора, бул. Георги Димитров 26а;
Стефанка Тодорова Тошева чрез адвокат Георги
Вълчев Жеков, гр. Чирпан, област Стара Загора, бул. Георги Димитров 26а, срещу Районен
кооперативен съюз, гр. Чирпан, ул. Лозарска 1.
Първо гражданско отделение, 616/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
607/2009 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Министерство на земеделието и
храните, София, бул. Христо Ботев 55, срещу
Айше Мустафа Кестенджиева, гр. Сърница, община Велинград, ул. Свобода 5; Айше Рахманова
Качанова, гр. Сърница, община Велинград, ул.
Бреза 12; Алиосман Ахмед Кехая, гр. Сърница,
община Велинград, ул. Бреза 12; Ахмед Ахмед
Кехая, гр. Сърница, община Велинград, област
Пазарджик; Ахмед Салихов Мусов, гр. Сърница,
община Велинград, област Пазарджик; Ахмед
Халил Бозов, гр. Сърница, ул. Васил Левски 13;
Байрям Ахмед Байрям, гр. Сърница, община Велинград, област Пазарджик; Гюлфизе Халилова
Османджиева, гр. Сърница, община Велинград,
област Пазарджик; Джемиле Джамалова Заимова,
с. Любча, област Смолян, община Доспат; Къдри
Небиев Бозов, гр. Сърница, община Велинград,
област Пазарджик; Милен Дамянов Танев, гр. До-
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спат, област Смолян; Михаил Дамянов Танев, гр.
Доспат, ул. Спартак 1, подн. Б; Мустафа Халил
Бозов, гр. Сърница, община Велинград, област
Пазарджик; Регионална дирекция по горите, Пазарджик; Реджеб Неби Боза, гр. Сърница, община
Велинград, област Пазарджик; Реджеп Салихов
Мусов, гр. Сърница, община Велинград, област
Пазарджик; Салих Неби Боза, гр. Сърница община
Велинград, област Пазарджик; Стоян Дамянов
Танев, гр. Доспат, област Смолян; Фатме Неби
Трампова, гр. Сърница, община Велинград, област
Пазарджик; Халил Ахмед Кехая, гр. Сърница,
община Велинград, област Пазарджик; Халил
Рахманов Бозов, гр. Сърница, област Пазарджик,
община Велинград; Халил Салих Муса, гр. Сърница, община Велинград, област Пазарджик.
Първо гражданско отделение, 834/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
852/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Георги Стоянов Иванов, Благоевград,
бул. Св. св. Кирил и Методий 2, вх. Б, ет. 6, ап. 11;
Петър Стоянов Иванов чрез адвокат Мариана
Узунова, Благоевград, ул. Тодор Александров 41,
срещу Бойка Костадинова Нускова чрез адвокат
Л. Санъкчиева, Благоевград, ул. Т. Александров
45; Бойко Кирилов Веселинов, София, ул. Белотек
1; Донка Кирилова Спиридонова чрез адвокат
Мария Даскалова, Благоевград, АК – Благоевград; Зорка Кирилова Николова, с. Градево,
Мутафчийска махала; Костадинка Ангянинова
Иванова чрез адвокат Л. Сандъкчиева, Благоевград, ул. Т. Александров 45; Маргарита Стоянова
Иванова, Симитли, ул. Димитър Ацев 5; Надка
Кирилова Попова, Симитли, ул. Октомврийска
119; Славка Христова Иванова, Симитли, ул.
Димитър Ацев 5; Станка Кирилова Кърначева,
София, ж.к. Люлин, бл. 525, вх. 1, ет. 8, ап. 39;
Христина Мирчева Стоилкова чрез адвокат Л.
Сандъкчиева, Благоевград, ул. Т. Александров 45.
Първо гражданско отделение, 1172/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
22/2010 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Иван Георгиев Иванов, София, ж.к.
Дружба 2, бл. 505, ет. 5, ап. 69, вх. В, срещу ЕТ
„А нивема – А нтон Панайотов“ чрез адвокат
Красимир Иванов Босев, Монтана, ул. Васил
Левски 15, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 1246/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
113/2010 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Юлия Асенова Алексиева, Монтана,
ул. Ген. Столетов 37; Малина Асенова Алексиева,
Монтана, ул. Ген. Столетов 37; Елизабет Владимирова Ламбропулу, Монтана, ул. Ген. Столетов
37, срещу Йордан Петров Георгиев, Монтана,
ул. Ген. Столетов 37; Теменужка Георгиева Георгиева, Монтана, ул. Ген. Столетов 37, и трета
страна Диана Владимирова Алексиева, Монтана,
ул. Жеравица 24; Росица Димитрова Алексиева,
Монтана, ул. Жеравица 24.
Първо гражданско отделение, 1277/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
305/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Център за спешна медицинска помощ“, София, бул. Васил Левски 129, срещу Асен
Ангелов Дамянов, гр. Добринище, община Банско,
ул. Л. Каравелов 2; Елена Георгиева Дамянова, гр.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

Добринище, община Банско, ул. Петър Галчев 2;
Магдалина Дамянова Джибина, гр. Добринище,
община Банско, област Благоевград, ул. Иван Вазов 12; Георги Дамянов Дамянов, гр. Добринище,
община Банско, ул. Петър Галчев 2.
Първо гражданско отделение, 1377/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
406/2010 по описа на ВКС, 2-ро гр. отделение,
подадена от Лоти Петрова Лякова, Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28; Петя Еленкова Баланова чрез
адвокат Стайко Иванов Велчев, Пазарджик, ул.
Цар Самуил 28; Иван Добромиров Добрев чрез
адвокат Стайко Иванов Велчев, Пазарджик, ул.
Цар Самуил 28; Екатерина Германова Германова
чрез адвокат Стайко Иванов Велчев, Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28; Петър Германов Германов чрез
адвокат Стайко Иванов Велчев, Пазарджик, ул.
Цар Самуил 28, срещу Ненка Стоева Димитрова, Пазарджик, ул. Кочо Честименски 26, вх. А,
ап. 16; Георги Тотев Марков, Пазарджик, ул.
Чавдар 2; Стоян Николов Николов, Пазарджик,
ул. Неофит Бозвели 17.
Първо гражданско отделение, 1488/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3237/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Виолета Георгиева Бурмова, София,
ул. Фр. Нансен 31, ет. 2, ап. 5; Любка Боянова
Бурмова чрез адвокат Николай Асенов Илиев,
София, ул. Фр. Нансен 31, ет. 2, ап. 5; Николай Боянов Бурмов чрез адвокат Николай Асенов Илиев,
София, ул. Фр. Нансен 31, ет. 2, ап. 5; Цветанка
Николова Витска чрез адвокат Николай Асенов
Илиев, София, ул. Фр. Нансен 31, ет. 2, ап. 5;
Милко Евгениев Витски чрез адвокат Николай
Асенов Илиев, София, ул. Фр. Нансен 31, ет. 2,
ап. 5, срещу Людмил Любенов Хаджиев, София,
ул. Будапеща 32; Антон Любенов Хаджиев чрез
адвокат Йосиф Герон и адвокат В. Миленова,
София, ул. Будапеща 32.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 695/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
228/2009 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от „МВ – Янтра“ – АД, Габрово, чрез
адвокат Диана Павлова, Габрово, пл. Възраждане
5, ет. 3, срещу Атанас Борисов Кунев чрез адвокат
Табанска, София, ул. Гогол 28; Иван Атанасов
Кунев чрез адвокат Табанска, София, ул. Гогол
28; Нина Цеков Диновска чрез адвокат Табанска,
София, ул. Гогол 28; Росица Атанасова Кунева
чрез адвокат Табанска, София, ул. Гогол 28; Румена Атанасова Кунева чрез адвокат Табанска,
София, ул. Гогол 28.
Второ гражданско отделение, 999/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1723/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Димитър Николов Христов чрез адвокат
Кирил Костов, Варна, ул. Страхил войвода 22,
ап. 21; Иван Николов Панайотов чрез адвокат
Кирил Костов, Варна, ул. Страхил войвода 22,
ап. 21; Никола Панайотов Николов чрез адвокат
Кирил Костов, Варна, ул. Страхил войвода 22,
ап. 21; Радослав Симеонов Джаков чрез адвокат
Николай Александров, Варна, бул. Съборни 9,
кантора 2; Стефка Димитрова Джакова чрез адвокат Николай Александров, Варна, бул. Съборни
9, кантора 2; Татяна Симеонова Джакова чрез
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адвокат Николай Александров, Варна, бул. Съборни 9, кантора 2; Тихомир Панайотов Николов
чрез адвокат Кирил Костов, Варна, ул. Страхил
войвода 22, ап. 21.
Второ гражданско отделение, 1354/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
339/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Виолета Иванова Тиганчева чрез адвокат Атанаска Богоева, Благоевград, ул. Арсений
Костенцев 19; Юлия Иванова Тюхкова чрез адвокат Атанаска Богоева, Благоевград, ул. Арсений
Костенцев 19, срещу Ангел Димитров Тюхков,
гр. Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев 29, вх. Ж, ет. 5,
ап. 13; Иван Димитров Гебшеменов, Казанлък,
ул. Генерал Драгомиров 6; Калинка Димитрова
Пешева, София, ж.к. Младост 3, бл. 359, вх. Г,
ет. 4, ап. 11; Елена Димитрова Рускова, гр. Гоце
Делчев, ул. Михаил Даев 12; Мария Георгиева
Тюхкова, гр. Гоце Делчев, ул. Даскал Господин
3; Георги Димитров Тюхков, гр. Гоце Делчев, ул.
Даскал Господин 3.
Второ гражданско отделение, 1533/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
480/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Людмил Петров Велков чрез адвокат
Георги Савов, Пловдив, ул. Стефан Веркович 10,
ет. 4, срещу Светла Петрова Колева чрез адвокат
Красимир Алексиев, Пловдив, ул. Опълченска
1, ет. 1; Мария Петрова Велкова, София, ж.к.
Връбница 2, бл. 534, вх. Б, ап. 53.
Второ гражданско отделение, 85/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
544/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Община Белово, гр. Белово, ул.
Орфей 4А, срещу РПК „Белово“, гр. Белово, ул.
Тодор Каблешков 2.
Второ гражданско отделение, 411/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1410/2010 по описа на ВКС, 2-ро гр. отделение,
подадена от Еличка Христова Цветанова, София,
ул. Луи Айер 13, ет. 1, ап. 2; Росица Христова
Русева, София, ул. Луи Айер 13, ет. 1, ап. 2;
Стойчо Стоименов Бозовайски, София, ул. Луи
Айер 13, ет. 1, ап. 2; Димитричка Стоименова
Бозовайска, София, ул. Луи Айер 13, ет. 1, ап. 2;
Стоимен Евгениев Стоименов, София, ул. Луи
Айер 13, ет. 1, ап. 2, срещу Анастасия Тодорова
Тенекеджиева, Благоевград, ул. Св. св. Кирил и
Методий 12, вх. Б, ет. 2, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 458/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
698/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Мариана Каменова Димитрова, Благоевград, ул. Иглика 11, срещу Община Благоевград,
Благоевград, пл. Г. Измирлиев – Македончето 1.
Четвърто гражданско отделение, 472/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1001/2009 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Марияна Балева БалеваГоранова, Велико Търново, ул. Възрожденска
1А, срещу Елисавета Людмилова Костадинова,
София, кв. Надежда, бл. 173, вх. Д, ет. 6, ап. 105.
Четвърто гражданско отделение, 758/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
602/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив,
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подадена от Народно читалище „Теодор Траянов“
(в ликвидация) чрез адвокат Иван Цънцаров,
Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2, срещу Община
Пазарджик, Пазарджик, бул. България 2.
Четвърто гражданско отделение, 1037/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1503/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Аспарухов Аврамов, София,
ж.к. Надежда 2, бл. 270А, вх. А, ет. 2, ап. 3, срещу Столична община, София, ул. Московска 33.
Четвърто гражданско отделение, 1535/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
286/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Деспина Желязкова Георгиева-Славчева,
Бургас, ж.к. Славейков, бл. 76, вх. 2, ет. 6, ап. 41,
срещу „Еврострой Инженеринг Бургас“ – ЕООД,
Бургас, ул. Сливница 60а, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 1541/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
411/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Мария Атанасова Илчева чрез адвокат
Недялка Маргаритова, Смолян, бул. България 3,
хотел „Смолян“, офис 120, срещу Виктор Стоев
Бозуков, Смолян, ул. Братан Шукеров 20, вх. В;
Светлана Иванова Манолова, Смолян, ул. Братан
Шукеров 20, вх. В.
Четвърто гражданско отделение, 1584/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 802/2010 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Красимир Лозанов Лазаров, Варна,
ул. Дойран 32А; Йорданка Милкова Лазарова,
Варна, ул. Дойран 32А, срещу Община Варна,
Варна, бул. Осми Приморски полк 43; Калинка
Лозанова Георгиева, Варна, ул. Никола Козлев,
бл. 28, вх. Д, ет. 4, ап. 34; Стойко Костадинов
Георгиев, Варна, ул. Никола Козлев, бл. 28, вх. Д,
ет. 4, ап. 34.
Четвърто гражданско отделение, 1646/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2056/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Десислава Борисова Милетиева, София,
бул. Инж. Иван Иванов 63А, и контролираща страна Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2, и страна Столична община, район
„Възраждане“, София, бул. Ал. Стамболийски 62;
Катя Асенова Манолова, София, ж.к. Зона Б-18,
ул. Пиротска, бл. 13, ет. 4, ап. 16; Иван Асенов
Манолов, София, ж.к. Овча купел, ул. Букет 56,
бл. 6А, вх. 1, ет. 12, ап. 45; Спаска Христова Дудекова, София, бул. Александър Стамболийски
147, вх. В, ет. 5, ап. 21; Христина Костова Минчева-Такева, София, ж.к. Бъкстон, бл. 20, вх. Е,
ет. 7, ап. 102; Грета Костова Минчева-Дунева,
София, ж.к. Бъкстон, бл. 20, вх. Е, ет. 7, ап. 102.
Четвърто гражданско отделение, 483/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
325/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Стоил Тодоров
Назъров чрез адвокат Димитър Димитров, Кюстендил, ул. Георги Тертер 18, ет. 3, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 721/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 100/2011 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от „Палфингер Продукционстехник
България“ – ЕООД, чрез адвокат Христинка Ви-
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шева, Павликени, пл. Свобода 24, срещу Динко
Нинов Миков, Червен бряг, ул. Цар Самуил 8,
вх. Б, ет. 2, ап. 32.
НА 6.10.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 87/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
217/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Валентин Христов Тодоров чрез адвокат
Атанасов, Варна ул. Велико Христов 16, ет. 1,
ап. 2; Йордан Тодоров Василев чрез адвокат
Атанасов, Варна, ул. Велико Христов 16, ет. 1,
ап. 2; Марийка Трендафилова Василева чрез адвокат Атанасов, Варна, ул. Велико Христов 16,
ет. 1, ап. 2; Николина Йоргакиева Христова чрез
адвокат Атанасов, Варна, ул. Велико Христов 16,
ет. 1, ап. 2; Татяна Йоргакиева Василева чрез
адвокат Атанасов, Варна, ул. Велико Христов
16, ет. 1, ап. 2; Тодор Христов Тодоров чрез адвокат Атанасов, Варна, ул. Велико Христов 16,
ет. 1, ап. 2, срещу Драган Златев Ангелов чрез
адвокат Лазарова, Варна, ул. Асен Златаров 3,
офис 2; Иванка Тодорова Ангелова чрез адвокат
Лазарова, Варна, ул. Асен Златаров 3, офис 2;
Марин Тодоров Василев чрез адвокат Димитров,
Варна, ул. Осми септември, бл. 11, вх. Д; Станка
Тодорова Петкова чрез адвокат Тонева, Варна,
ул. Поп Харитон 10.
Първо гражданско отделение, 666/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3486/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Стоянов Йонев чрез адвокат Неврокопски, София, ул. Карнеги 2, ет. 3,
ап. 5, срещу Цвета Стоянова Йонева чрез адвокат
Иванова, София, ул. Алабин 42, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 698/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
873/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Адрияна Панайотова Тодорова чрез адвокат
Димитрова, Варна, ул. Братя Миладинови 30,
срещу Донка Стоянова Янкова, Варна, ул. Кап. Г.
Георгиев 17; Елисавета Янкова Минчева, Варна,
ул. Н. Цанов 49; Стоян Янков Йорданов, Варна,
ул. Дим. Станчев 7.
Първо гражданско отделение, 838/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1257/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Бедрия Ахмед Хасан, с. Езерово, област
Варна, ул. Дебелец 1; Фети Адем Хасан, с. Езерово, област Варна, ул. Дебелец 1, срещу Фикри
Хюсеинов Хасанов, с Езерово, област Варна, ул.
Ал. Стамболийски 6.
Първо гражданско отделение, 1019/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
406/2004 по описа на Софийски градски съд, подадена от Величко Симеонов Балин чрез адвокат
Дишовски, София, ул. Опълченска 112А, ет. 6,
офис 613; Гергин Симеонов Балин чрез адвокат
Дишовски, София, ул. Опълченска 112А, ет. 6,
офис 613; Райна Симеонова Иванова чрез адвокат
Дишовски, София, ул. Опълченска 112А, ет. 6,
офис 613, срещу Живка Йорданова Чорапинова
чрез адвокат Цветков, София, ул. 20 април 10.
Първо гражданско отделение, 1020/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
794/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
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подадена от областния управител на област
с административен център Благоевград като
пълномощник на министъра на регионалното
развитие и благоустройството, Благоевград, пл.
Георги Измирлиев 9; Община Благоевград чрез
адвокат Богданова, София, ул. Бузлуджа 3 – 5,
срещу Кирил Димитров Грозданов, Благоевград,
ул. Майор Стефан Иванов 10.
Първо гражданско отделение, 1072/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
149/2010 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Галина Стефанова Антонова чрез адвокат Рачева, Русе, ул. Фердинанд
4, ет. 1, срещу Емил Стефанов Петков чрез
адвокат Ганева, Русе, ул. Александровска 71.
Първо гра ж данско отделение, 1121/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 836/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Мара Георгиева Шулюшева чрез
адвокат Георгиев, Варна, ул. Омуртаг 19; Стоян
Михайлов Проданов чрез адвокат Георгиев,
Варна, ул. Ому ртаг 19; Калинка Йорданова
Томашевска чрез адвокат Георгиев, Варна, ул.
Омуртаг 19; Димитър Стоянов Димитров чрез
адвокат Георгиев, Варна, ул. Омуртаг 19; Георги
Стоянов Димитров чрез адвокат Георгиев, Варна, ул. Омуртаг 19, срещу Яни Георгиев Жеков
чрез адвокат Горанов, Варна, бул. Владислав
Варненчик 55, ет. 2, стая 203; Стоянка Стефанова Жекова чрез адвокат Горанов, Варна, бул.
Владислав Варненчик 55, ет. 2, стая 203.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 1146/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2053/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Силвия Георгиева Манолова чрез
адвокат Георги Николов Атанасов, София, ул.
Марко Балабанов 4а, вх. Б, ет. 3 – 5; Валентин
Генчев Манолов чрез адвокат Георги Николов
Атанасов, Софи я, ул. Марко Ба лабанов 4а,
вх. Б, ет. 3 – 5, срещу Димитър Николов Митишев, Варна, ул. Добри Христов 5; Панайот
Димитров Тодоров, Варна, ул. Свети Димитър
Солунски 23; Марийка Панайотова Георгиева,
Варна, ул. Свети Димитър Солунски 4; Еленка
Панайотова Тодорова, Варна, ул. Свети Димитър Солунски 23.
Второ гражданско отделение, 1178/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1999/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Христо Стефанов Маринов чрез
адвокат Николай Илиев, София, бул. Стамболийски 104; А нтоанета Стефанова Коларова
чрез адвокат Николай Асенов Илиев, София,
ул. Проф. Фритьоф Нансен 31, ет. 2, ап. 5; Пепи
Михайлова Деспотова чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Велян Веселинов Деспотов чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София 8,
ет. 3; Вихра Веселинова Деспотова чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Ги Жорж Веселин Симоне чрез
адвокат Катерина Михайловска, Софи я, ул.
Света София 8, ет. 3, срещу Министерство на
финансите, София, ул. Георги Сава Раковски
102; Столична община, София, ул. Московска 33.
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Второ гражданско отделение, 1189/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1047/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Янка Георгиева Делчева, с. Крумово,
област Пловдив, ул. Алеко Константинов 1, срещу
Недялко Кирилов Тодоров, София, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 71, вх. Д, ет. 6, ап. 105; Лилия Кирилова Георгиева, с. Караджово, област Пловдив.
Второ гражданско отделение, 1200/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
536/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Венета Панайотова Николова чрез адвокат
Боян Илиев Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10,
срещу Кирил Пенев Калов, Варна, ул. Георги
Сава Раковски 47, вх. Б, ет. 2, ап. 13; Корнелия
Кирилова Калова, Варна, ул. Георги Сава Раковски 47, вх. Б, ет. 2, ап. 13.
Второ гражданско отделение, 1212/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
117/2010 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Кирил Смилянов Станкев, Дупница,
ж.к. Дупница, бл. 3, вх. А, ет. 1; Васил Смилянов Станкев, Дупница, ул. Велико Търново,
бл. 6, ет. 1, ап. 2; Венетка Смилянова Петкова,
с. Баланово, област Кюстендил, срещу Весела
Стефанова Александрова, Дупница, ж.к. Люляк,
бл. 3, ет. 2, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 1328/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
574/2009 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Мишо Петров Бояджиев чрез адвокат
Маргарита Кирилова Димова, Пловдив, бул.
Шести септември 153, ет. 2; Весела Стойкова
Хорозова чрез адвокат Маргарита Кирилова
Димова, Пловдив, бул. Шести септември 153,
ет. 2, срещу Богдана Дончева Съева, Габрово, ул.
Никола Войновски 156, вх. Б; Радослав Дончев
Свилански, Трявна, ул. Бедек 5; Владимир Борисов
Владимиров, Козлодуй, ул. Жилищен комплекс
1 № 16, ет. 5, ап. 16; Петър Стойков Бояджиев,
Пловдив, ул. Ян Хус 5, вх. В, ап. 4; Иван Стойков
Бояджиев, Пловдив, ул. Преспа 6, ет. 6, ап. 43;
Мишо Стойков Бояджиев, Пловдив, ул. Преспа
6, ет. 6, ап. 43.
Второ гражданско отделение, 1338/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1220/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от държавата, представлявана
от министъра на регионалното развитие и благоустройството, представляван от областния
управител на област с административен център
Благоевград, Благоевград, пл. Георги Измирлиев
9, срещу Венера Иванова Вапцарова, София, кв.
Лозенец, бул. Джеймс Баучер 25Б; Мая Борисова Вапцарова, София, кв. Лозенец, бул. Джеймс
Баучер 25Б; Никола Борисов Вапцаров, София,
кв. Лозенец, бул. Джеймс Баучер 25Б.
Второ гражданско отделение, 1459/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1192/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Маргарита Маркова Маркова чрез
адвокат Гено Василев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, офис 18, срещу Мирослав Петров
Марков, Карлово, ул. Генерал Заимов 37; Веселина
Николаева Маркова, Карлово, ул. Генерал Заимов
37; Геро Иванов Чинков, Карлово, ул. Генерал
Заимов 39; Стана Георгиева Чинкова, Карлово,
ул. Генерал Заимов 39.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1125/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
89/2010 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Петя Благоева Гладнишка чрез адвокат Вили
Златунов, Мездра, ул. Св. св. Кирил и Методий 20,
срещу Владимир Иванов Гладнишки чрез особен
представител Петър Николов Цановски, Мездра,
ул. Ген. Владимир Заимов 1, и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София,
бул. Витоша 2, и страна Дирекция „Социално
подпомагане“ – Мездра.
Четвърто гражданско отделение, 1138/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
73/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Георги Николов Балников чрез адвокат
Петко Тодоров, Пловдив, бул. Шести септември
152, ет. 1, офис 101, срещу Атанас Серафимов Атанасов чрез адвокат Красимир Атанасов Алексиев,
Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1411/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 159/2008 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Елфи“ – ЕООД (в несъстоятелност),
Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2а, срещу „Елит
6“ – ООД, Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий
91, вх. Б, ап. 37.
Четвърто гражданско отделение, 1460/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 991/2010 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Деяна Троянова Кръстева, Бургас,
ул. Копривщица 4, срещу „Пристанище Бургас“ – ЕАД, Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг 1.
Четвърто гражданско отделение, 1657/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 249/2010 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с.
Дончево, област Добрич, ул. Втора 24, срещу
Недка Колева Желева, Добрич, бул. 25 септември
41, ет. 3, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 1857/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 292/2010 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Емил Христов Гаджев, с. Копринка, община Казанлък, ул. Средна гора 5, срещу
„М – Спирит Транспорте Булгариен“ – ЕООД,
Димитровград, бул. Димитър Благоев 23, вх. Б,
ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 1899/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5332/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Сейба – аптеки и дрогерии“ – АД,
София, ул. Вихрен 34; „Ес Си Ес франчайз“ – АД,
София, ул. Вихрен 33, срещу Валерия Маринова
Пеева, София, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов
64, бл. 17А, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 153/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 836/2010 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Иван Мартинов Мравиев, София, ж.к. Обеля 2, бл. 251, вх. А, ап. 23.
Четвърто гражданско отделение, 292/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
667/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерство на правосъдието за
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Христо Любомиров Петров, София, ул. Славянска 1, срещу Мила Георгиева Георгиева, Велико
Търново, ж.к. Бузлуджа, ул. Деньо Чоканов 5,
вх. Б, ап. 15, и контролираща страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2,
и страна Дирекция за социално подпомагане,
отдел „Закрила на детето“ – Велико Търново,
пл. Център 2.
НА 10.10.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 488/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3422/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Георги Костов Стоянов чрез адвокат
Стаменова, София, бул. Христо Смирненски 44,
вх. Б; Добрина Николова Станкова-Стоянова чрез
адвокат Стаменова, София, бул. Христо Смирненски 44, вх. Б; Никола Георгиев Стоянов чрез адвокат Стаменова, София, бул. Христо Смирненски
44, вх. Б, срещу Адриана Борисова Колищъркова
чрез адвокат Катерина Михайловска,, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Александрина Георгиева
Лулчева чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3; Вера Иванова
Въжарова, София, ж.к. Младост 2, бл. 22, вх. 3;
Жива Иванова Фикова чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Иван Петров Въжаров, София, ж.к. Младост 1,
бл. 22, вх. 3, ет. 8, ап. 72; Константин Петров
Въжаров, София, ж.к. Младост, бл. 22, вх. 3;
Люля Андреева Шишкова, София, ул. Стефан
Сарафов 24; Мария Петрова Каназирска чрез
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 992/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3582/2005 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Софийски имоти“ – ЕА Д, чрез
изпълнителния директор Камен Митев Манев,
София, ул. Генерал Гурко 12; „София Сити Къмпани“ – АД, чрез адвокат Николай Борисов, София,
ул. Цар Симеон 15; Министерство на вътрешните
работи, София, ул. Шести септември 29, срещу
Столична община, София, ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 1147/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
148/2010 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Димо Димитров Бухчев чрез адвокат Стефан Анков, Стара Загора, ул. Хаджи Д.
Асенов 86, ет. 2; Ваня Николова Бухчева чрез
адвокат Стефан Анков, Стара Загора, ул. Хаджи
Д. Асенов 86, срещу Рада Иванова Ройдева, Стара
Загора, ул. Д. Стаев 1, вх. В, ет. 2, ап. 57; Жека
Иванова Колева, Стара Загора, ул. Освобождение
5, вх. Б ет. 3, ап. 49.
Първо гражданско отделение, 1451/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
808/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Станка Богданова Сотирова чрез
адвокат Весела Стоичкова, София, бул. Генерал
Тотлебен 63, ет. 2, офис 2; Емилия Богданова
Качмажик чрез адвокат Весела Стоичкова, София,
бул. Генерал Тотлебен 63, ет. 2, офис 2, срещу
Светослав Димитров Ацев, София, ж.к. Банишора,
бл. 30, вх. Б, ет. 2, ап. 10; Янка Младенова Ацева,
София, ж.к. Банишора, бл. 69, вх. Б, ет. 1, ап. 25;
Дияна Светославова Ацева, София, ул. Охрид,
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бл. 30, вх. Б, ет. 2; Цветанка Джонева Алексиева
чрез адвокат Александър Джеров, София, ул.
Съборна 5, ет. 4.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 180/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
410/2010 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Георги Николов Георгиев чрез адвокат
Виктор Менто Толедо, София, ул. Г. С. Раковски
120, ет. 4, срещу Ирма Филипинова Мирчева
чрез адвокат Мария Йорданова Маринова, Варна,
бул. Мария-Луиза 21; Ланита Борисова Ялнъзова чрез адвокат Мария Йорданова Маринова,
Варна, бул. Мария-Луиза 21.
Второ гражданско отделение, 248/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2147/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Борислав Любомиров Петров чрез
адвокат Петър Гунев, София, ул. Парчевич 37б,
ет. 3, ап. 9; Цветанка Михайлова Петрова чрез
адвокат Петър Гунев, София, ул. Парчевич 37б,
ет. 3, ап. 9, срещу Мадлен Иванова Минева чрез
адвокат Дочка Спиридонова Хрусанова, София,
ул. Неофит Рилски 34А, ет. 2; Ирина Иванова
Минева-Фишер чрез адвокат Орлин Стефанов
Радев, София, кв. Павлово, ул. Вихрен, бл. 158,
вх. Б, ет. 4, ап. 59.
Второ гражданско отделение, 266/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
226/2010 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Димитрия Стефанова Калончева чрез
адвокат Крум Георгиев, Пловдив, ул. Сливница 6,
ет. 5, срещу Живка Стефанова Йосифова, Девин,
ул. Родопи 2, бл. Кольо Фичето 2, вх. Б, ет. 4;
Васил Георгиев Петров, Девин, ул. Първи май 2;
Иванка Стефанова Хаджиева, Девин, ул. Васил
Левски 29, бл. К-2; Пенка Стефанова Гавалюгова, Пловдив, ул. Петър Васков 39, ет. 8, ап. 23;
Трендафилка Стефанова Кръстанова, Смолян,
ул. Първи май, бл. 59, ет. 2, ап. 5.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1456/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
556/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Румен Архилаев Симеонов, Варна, ул.
Левски, бл. 5, вх. Б, ап. 7, срещу Валя Нанева
Ташкова чрез адвокат Даниела Дерменджиева,
Варна, бул. Владимир Варненчик 86, бл. 2,
ет. 3, ап. 7, и контролираща страна Дирекция
„Социално подпомагане“, Варна, ул. Георги
Раковски 62.
Трето гражданско отделение, 1548/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
203/2010 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Гюлчерай Сабриева Рамаданова,
Кърджали, ул. Иван Вазов 25, срещу ЕТ „Арнауд – 3“, Момчилград, ул. Бяло море 6; Сабин
Михайлов Станев, Момчилград, ул. Ал. Стамболийски 3; Метин Бейсим Ибрям, Момчилград,
ул. Бенковски 37.
Т рето гра ж данско отде ление, 170 0/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 220/2010 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Кирил Милетиев Велинов,
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с. Ябълково, ул. Ленин 4, срещу Искра Стойнева
Григорова, Кюстендил, ж.к. Осогово, бл. 52,
вх. А, ап. 26.
Трето гражданско отделение, 62/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
272/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Сашко Кирилов Рангелов чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София, ул. Стефан Караджа 12Г, срещу Людмила Костадинова
Рангелова чрез адвокат Панчо Радев, София, ул.
Бачо Киро 6, ет. 4, ап. 11.
Трето гражданско отделение, 88/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1599/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Пламен Павлов Петков чрез адвокат
Мима Иванова, Бургас, ул. Гладстон 1, ет. 1,
срещу „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД, Бургас.
Трето гражданско отделение, 479/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3820/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иво Станимиров Петков чрез адвокат
Коста Щерев Богацевски, София, ул. Цар Петър
10; Тодорка Илиева Челебийска чрез адвокат
Стоян Андреев Андреев, София, ул. Добруджа
15, ет. 2, ап. 4; Славчо Стоилов Челебийски чрез
адвокат Стоян Андреев Андреев, София, ул. Добруджа 15, ет. 2, ап. 4, срещу Меглена Аврамова
Вичева-Кръстин чрез адвокат Пламена Маркова,
София, ул. Хан Аспарух 39, ет. 1, ап. 1.
Трето гражданско отделение, 616/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
338/2010 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Александра Христова Евстатиева, Варна,
ул. Баба Рада 37, срещу Министерски съвет на
Република България, София, бул. Княз Дондуков 1;
държавата чрез министъра на финансите, София,
ул. Георги Сава Раковски 102; Община Варна,
бул. Осми приморски полк (Благоев) 43, Варна.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1135/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 7458/2009 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Скелемонт“ – ООД, София,
ж.к. Лагера, ул. Драгшан 2 – 4 – 6, вх. Б, ет. 2,
представлявано от управителя Венцислав Борисов
Давидков, срещу Йорданка Иванова Иванова чрез
адвокат Светлана Нейкова, София, ул. Двадесети
април 19; Лидия Йорданова Чолакова чрез адвокат Светлана Нейкова, София, ул. Двадесети
април 19; Теодор Иванов Чолаков чрез адвокат
Светлана Нейкова, София, ул. Двадесети април 19.
Четвърто гражданско отделение, 1319/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
427/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Арх – Инженеринг“ – ЕООД, Русе, ул. Хан
Аспарух 31, срещу Мартин Иванов Касев чрез
адвокат Надежда Симеонова, Русе, ул. Муткурова
36, вх. А-3, ет. 2, офис 14.
Четвърто гражданско отделение, 143/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1734/2010 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Васил Иванов Кънев, Варна, ул.
Арх. Мирчев 6, срещу „Параходство БМФ“ – АД,
Варна, бул. Приморски 1.
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Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 453/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
624/2009 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от ЕТ Евелин Ясенов Хаджиев с фирма
„Оазис – 96 – Евелин Хаджиев“ чрез адвокат
Маргарита Раева, Хасково, ул. Враня 2, срещу
„Ролинг – Л“ – ЕООД, чрез адвокат Ванкова,
Хасково, ул. Васил Друмев 13, и трета страна
„Автоматика“ – АД, Хасково, ул. Васил Левски 15.
Първо гражданско отделение, 530/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1403/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Владимир Петров Иванов чрез адвокат
Исов, Пловдив, ул. Софроний Врачански 4, ет. 2,
ап. 4, срещу Андрей Любенов Хадживасилев чрез
адвокат Божикова, Пловдив, ул. Златарска 16;
Андрей Стефанов Илиев чрез адвокат Божикова,
Пловдив, ул. Златарска 16; Божидар Петров Илиев
чрез адвокат Божикова, Пловдив, ул. Златарска
16; Бочо Стоянов Лачев чрез адвокат Божикова,
Пловдив, ул. Златарска 16; Виолета Димитрова
Общинска чрез адвокат Божикова, Пловдив, ул.
Златарска 16; Едуард Антонов Викторин чрез
адвокат Божикова, Пловдив, ул. Златарска 16;
Звезда Борисова Калоянова чрез адвокат Божикова, Пловдив, ул. Златарска 16; Иван Радев
Лавренов чрез адвокат Божикова, Пловдив, ул.
Златарска 16; Камен Петров Тарлов чрез адвокат
Божикова, Пловдив, ул. Златарска 16; Катя Петрова Мустафова чрез адвокат Божикова, Пловдив,
ул. Златарска 16; Мария Любомирова Чакалова
чрез адвокат Божикова, Пловдив, ул. Златарска
16; Магдалина Николова Стойчева чрез адвокат
Божикова, Пловдив, ул. Златарска 16; Минка
Георгиева Общинска чрез адвокат Божикова,
Пловдив, ул. Златарска 16; Радка Георгиева Димитрова чрез адвокат Божикова, Пловдив, ул.
Златарска 16; Росица Петрова Димитрова чрез
адвокат Божикова, Пловдив, ул. Златарска 16;
Силва Цанкова Лавренова чрез адвокат Божикова,
Пловдив, ул. Златарска 16; Стела Алберт Якова
чрез адвокат Божикова, Пловдив, ул. Златарска
16; Стела Димитрова Бордаренко чрез адвокат
Божикова, Пловдив, ул. Златарска 16; Стефан
Едуардов Викторинин чрез адвокат Божикова,
Пловдив, ул. Златарска 16; Стоянка Лу кова
Чакалова чрез адвокат Божикова, Пловдив, ул.
Златарска 16.
Първо гражданско отделение, 810/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
901/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Силвия Петрова Василева, София,
кв. Редута, ул. Стоил войвода, бл. 255, вх. А,
ап. 6; Стоянка Георгиева Димитрова, София, ж.к.
Слатина, ул. Гео Милев 132, вх. Б, ап. 41; Трайка
Георгиева Андреева, София, ж.к. Слатина, ул. Гео
Милев 132; Цветелин Петров Ценев, София, кв.
Редута, ул. Стоил войвода, бл. 255, вх. А, ап. 6,
срещу „Сценична механизация и апаратура“ – АД,
чрез адвокат Тончев, София, ул. Солунска 38,
вх. Б, и трета страна държавата чрез министъра
на икономиката, София, ул. Славянска 8.
Първо гражданско отделение, 1005/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
564/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Кирил Георгиев Янчев чрез адвокат
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Хвърчилкова, Варна, ул. Фр. Шопен 10, ет. 3;
Цветанка Стоянова Янчева чрез адвокат Хвърчилкова, Варна, ул. Фр. Шопен 10, ет. 3, срещу
Величка Неделчева Желязкова чрез адвокат
Генова, Варна, ул. Александър С. Пушкин 24,
ет. 2; Тодор Йовев Тодоров, Варна, кв. Виница,
ул. Александър Кръстев 10.
Първо гражданско отделение, 1119/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
270/2009 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Людмила Любенова Тодорова-Масиян
чрез адвокат Тотка Янева, София, бул. Витоша
1А, Търговски дом, ет. 1, кантора 165, срещу
Витко Варадинов Костов чрез адвокат Камелия
Букарска, Перник, ул. Вардар, бл. 54, вх. А, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 1179/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4342/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Юлияна Петрова Илиева чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София, ул. Стефан
Караджа 12Г; Борислав Борисов Трендафилов
чрез адвокат Мария Карадиамандиева, София, ул.
Стефан Караджа 12Г, срещу ЕТ Румяна Тодорова
Балджиева с фирма „Хотел – Балджиева – Румяна
Балджиева“ чрез адвокат Георги Стоянов, София,
ул. Л. Каравелов 5.
Първо гражданско отделение, 1301/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3473/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стефка Лазарова Танева чрез адвокат Христина Маджарова, София, ул. Неофит
Рилски 13, ет. 1, ап. 1, срещу Никола Станчев
Брадински чрез адвокат Сава Савов, София, ул.
Генерал Паренсов 51; Елена Станчева Касабова
чрез адвокат Сава Савов, София, ул. Генерал
Паренсов 51.
Първо гражданско отделение, 1370/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
151/2009 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от „Устра – холдинг“ – АД, представлявано от Валери Николов Хаджийски, Кърджали,
ул. Сан Стефано 22; Здравко Стойков Деведжиев
чрез адвокат Дедева, Кърджали, бул. Беломорски, бл. Марица, вх. Г, ап. 56; Радка Иванова
Деведжиева чрез адвокат Дедева, Кърджали,
бул. Беломорски, бл. Марица, вх. Г, ап. 56, срещу Нонка Димитрова Карапеткова чрез адвокат
Дедева, Кърджали, бул. Беломорски, бл. Марица,
вх. Г, ап. 56; Георги Димитров Деведжиев чрез
адвокат Дедева, Кърджали, бул. Беломорски,
бл. Марица, вх. Г, ап. 56; Валентина Георгиева
Калева чрез адвокат Дедева, Кърджали, бул. Беломорски, бл. Марица, вх. Г, ап. 56; Нона Вълчева
Деведжиева чрез адвокат Дедева, Кърджали, бул.
Беломорски, бл. Марица, вх. Г, ап. 56; Златка
Вълчева Дедева, Кърджали, бул. Беломорски,
бл. Марица, вх. Г, ап. 56; Елена Делчева Деведжиева чрез адвокат Петър Атанасов, Несебър, ул.
Иван Вазов 23, ет. 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1119/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
526/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от ЕТ „Везни – 95 – Ивайло Иванов“, Монтана, ул.
Сирма войвода 6, срещу ЕТ „Вега – 94 – Георги
Петров“, Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 57,
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вх. 8, ет. 2, ап. 5; „Джи Ем Булмит“ – ЕООД,
Бургас, ул. Македония 31, вх. А, ет. 1, и трета
страна „Миойл“ – ООД, Бургас, ул. Македония 31.
Второ гражданско отделение, 1149/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
735/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Мара Георгиева Шулюшева чрез адвокат
Владимир Георгиев, Варна, ул. Омуртаг 19; Стоян
Михайлов Проданов чрез адвокат Владимир Георгиев, Варна, ул. Омуртаг 19; Калина Йорданова
Томашевска чрез адвокат Владимир Георгиев,
Варна, ул. Омуртаг 19; Димитър Стоянов Димитров чрез адвокат Владимир Георгиев, Варна,
ул. Омуртаг 19; Георги Стоянов Димитров чрез
адвокат Владимир Георгиев, Варна, ул. Омуртаг
19, срещу Христо Тодоров Тодоров чрез адвокат
Йовчо Горанов, Варна, бул. Владислав Варненчик
55, ет. 2, стая 203.
Второ гражданско отделение, 1302/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
184/2010 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Георги Петров Гергьовски, гр. Чепеларе,
област Смолян, ул. Никола Чичовски 8; Величка
Василева Глухова, с. Стойките, област Смолян,
срещу Стоян Василев Пепеланов, гр. Чепеларе,
област Смолян, ул. Никола Чичовски 10; Васил
Стоянов Пепеланов, гр. Чепеларе, област Смолян,
ул. Васил Дечев 34.
Второ гражданско отделение, 1325/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
665/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от ЕТ „Фико – М – Даниел Тодоров“, с.
Строево, област Пловдив, ул. Георги Бенковски
49, срещу ЗППК „Елит – 97“, с. Строево, област
Пловдив.
Второ гражданско отделение, 1369/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
614/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Еленка Иванова Минкова чрез адвокат
Десислава Георгиева Георгиева, Варна, ул. Кирил
и Методий 45, вх. А, ет. 6, ап. 15А; Георги Иванов
Георгиев чрез адвокат Десислава Георгиева, Варна, ул. Кирил и Методий 45, вх. А, ет. 6, ап. 15А;
Иван Минков Николов чрез адвокат Десислава
Георгиева, Варна, ул. Кирил и Методий 45, вх. А,
ет. 6, ап. 15А, срещу Бисер Димитров Стоянов
чрез адвокат Милен Борислав Ралчев, Варна, ул.
Ал. Дякович 45, ет. 4.
Второ гражданско отделение, 96/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
887/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Веселина Иванова Дърлянова, Поморие,
ул. Велико Търново 18; Добрин Младенов Михов
чрез адвокат Чанка Попова, Несебър, ул. Иван
Вазов 23А.
Второ гражданско отделение, 118/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
538/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Василка Маркова Миланова чрез адвокат
Венцислав Антонов Савов, Варна, ул. Бачо Киро
1, ет. 8, офис 8; Милан Димов Миланов чрез адвокат Венцислав Антонов Савов, Варна, ул. Бачо
Киро 1, ет. 8, офис 8, срещу Василка Йорданова
Янчева чрез адвокат Йоланта Железова Рачева,
Варна, ул. Марко Балабанов 18.
Второ гражданско отделение, 144/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
718/2010 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
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подадена от Здравка Димитрова Дойчинова,
Кюстендил, ул. Св. Георги 12, срещу Стефанка
Стоянова Тодорова, Кюстендил, ул. Родопи 3.
Второ гражданско отделение, 342/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1441/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Венета Николова Дъбова, Бургас, ул.
Марица 75; Кръстьо Димитров Дъбов, Бургас,
ул. Марица 75; Маргарита Тодорова Костадинова,
Бургас, ж.к. Братя Миладинови, ул. Марица 75,
ет. 3; Павли Илиев Костадинов, Бургас, ж.к. Братя
Миладинови, ул. Марица 75, ет. 3, срещу Община Бургас, ул. Александровска 26, Бругас; Иван
Тодоров Буков, Бургас, ул. Апостол Карамитев 7.
Второ гражданско отделение, 346/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
331/2010 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Атанаска Петрова Стоянова, Разград, ул.
Братя Миладинови 9; Петко Атанасов Стоянов,
Разград, ул. Братя Миладинови 9, срещу Миланка Атанасова Стефанова, гр. Исперих, ул. Иван
Вазов 11; Димитър Петров Узунов, гр. Исперих,
ул. Иван Вазов 13; Мартин Николов Атанасов,
гр. Исперих, ул. Христо Ботев 77; Иво Йорданов
Атанасов, Русе, ул. Княжевска 1А; Стефан Йорданов Атанасов, Русе, ул. Княжевска 1А.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1646/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
316/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Зорка Стоянова Чомакова чрез адвокат
Нина Антова, София, ул. Цар Асен 2, ет. 1, срещу
„Национална спортна база“ – ЕАД, чрез адвокат
Анна Илиева Каракашева-Маркова, София, ул.
Свиленица 14, вх. Г.
Трето гражданско отделение, 1803/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
232/2010 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от „Софитекс“ – ООД, чрез адвокат
Георги Минчев, София, ул. Ангел Кънчев 18А,
ет. 1, ап. 1, срещу Милчо Александров Петков, с.
Джерман, ул. Коста Петров 92; Виктория Милчова Манчева, с. Бараково, община Кочериново;
Албена Милчова Петкова, с. Джерман, ул. Коста
Петров 92.
Трето гражданско отделение, 80/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2872/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Юротаргет“ – ООД, чрез адвокат
Веселин Ненов Ненов, София, бул. Ал. Стамболийски 47, ет. 4, ап. 12; Валентина Цветанова
Михова чрез адвокат Грета Найчова Астарджиева,
София, ул. Ангел Кънчев 20А, ет. 1, ап. 3.
Трето гражданско отделение, 129/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
587/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Мария Димитрова Иванова чрез
адвокат Даниела Елдърова, Пловдив, ул. Ст.
Веркелович 3, ет. 4, офис 3, срещу Елена Иванова Давидкова-Воденичарова, с. Брестник, ул.
Аспарух 11.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1815/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 296/2010 по описа на Окръжен съд Ямбол,
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подадена от Община Ямбол, представлявана от
Георги Иванов Славов – кмет, Ямбол, ул. Г. С.
Раковски 7, срещу Маргарита Стефанова Чобенкова, Ямбол, ул. Аврен 8.
Четвърто гражданско отделение, 1872/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 208/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Николай Бойков Петков чрез
адвокат Явор Пенчев, София, бул. Симеоновско
шосе 110Б, ет. 4, офис 19, срещу Васил Йорданов
Василев чрез адвокат Константин Петров Димитров, София, ул. Алабин 42, ет. 3, ап. 13; Антона
Костадинова Василева чрез адвокат Константин
Петров Димитров, София, ул. Алабин 42, ет. 3,
ап. 13.
Четвърто гражданско отделение, 1966/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 10054/2009 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Богдана Власаки Кръстева чрез
адвокат Валентин Бенатов, София, ул. Цар Асен
25, срещу „Ти Пи Ей Хорвад“ – ООД, София, бул.
Тодор Александров 28.
Четвърто гражданско отделение, 1118/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2/2011 по описа на Нотариална камара София,
подадена от министъра на правосъдието – Маргарита Попова, София, ул. Славянска 1, срещу
нотариус Анелия Николова Раева, Тутракан, ул.
Трансмариска 1, ет. 1; Съвет на нотариусите при
Нотариалната камара на Република България,
София, ул. Опълченска 46.
НА 12.10.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 835/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
836/2009 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Никулка Любенова Капсъзова,
София, ж.к. Сухата река, ул. Байлово, бл. 86, вх. Д,
ап. 111, срещу Илинка Любенова Мандалиева,
с. Лозен, община Стражица; Йордан Атанасов
Коцев, София, Зона Б-5, бл. 40, вход единствен,
ет. 4, ап. 22; Любен Атанасов Мандалиев, с. Лозен
община Стражица; Никола Атанасов Мандалиев,
Варна, ул. Кракра 71.
Първо гражданско отделение, 899/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
152/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Димитър Цанев Иванов чрез адвокат
Илиян Дончев, Пловдив, бул. Марица 102, партер,
офис 1; Татяна Димитрова Цанева чрез адвокат
Илиян Дончев, Пловдив, бул. Марица 102, партер, офис 1, срещу Министерство на финансите,
София, ул. Г. С. Раковски 102; Община Пловдив,
пл. Стефан Стамболов 1, Пловдив.
Първо гра ж данско отделение, 1220/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 145/2010 по описа на Окръжен съд Ловеч,
подадена от „Българска керамика“ – ООД, с
управител Иван Илиев Станчев, Троян, област
Ловеч, ул. Симеон Велики 30а, чрез адвокат Стефка Пенчева Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска
21, офис 207, срещу Иван Константинов Фичев,
Троян, област Ловеч, ул. Христо Цонковски 6;
Искра Иванова Фичева, Троян, област Ловеч, ул.
Христо Цонковски 6.
Първо гражданско отделение, 1385/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
320/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
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подадена от Гълъбина Георгиева Велкова, Кюстендил, ул. Неофит Рилски 4, ет. 2; Марийка
Георгиева Божилова чрез адвокат Красимир Руев,
Кюстендил, ул. Неофит Рилски 4, ет. 2, срещу
Министерство на отбраната, София, ул. Дякон
Игнатий 3; „Аркотроникс България“ – АД, чрез
адвокат Румен Антимов, Кюстендил, ул. Демокрация 36.
Първо гражданско отделение, 1508/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
262/2010 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Милчо Петков Макавеев, Враца, ул.
Пършевица 7, срещу Светла Петкова Панагюрска
чрез адвокат Ивац Митов, Враца, ул. Лукашов
11, ет. 5; Нина Радославова Райчева чрез адвокат
Ивац Митов, Враца, ул. Лукашов 11, ет. 5.
Първо гражданско отделение, 164/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
814/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Недялка Георгиева Ангелова чрез адвокат Диана Инджова, Димитровград, бул. Раковски 13, ет. 2, кантора 29, срещу „Белдог“ – ЕООД,
представлявано от Зоя Тодорова Тодорова, Димитровград, бул. Димитър Благоев 129.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 191/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1596/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Евелина Георгиева Желязкова, София, ул. Раковски 191, вх. Б, ап. 1, срещу етажна
собственост – Пловдив, ул. К. Фотинов 1А, Христо
Иванов Найденов чрез адвокат Петър Добрев,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 2, стая 13.
Второ гражданско отделение, 225/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
336/2010 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Цветан Тошев Гергов, Видин, ул. Горазд
82; Дошка Митова Гергова, Видин, ул. Горазд 82;
Веселина Петкова Тошева, Видин, ул. Горазд 82,
срещу Петко Митков Петков, Видин, ул. Горазд
82, ет. 2; Владимир Петков Митков, Видин, ул.
Горазд 82, ет. 2; Цецка Петкова Маркова, Дунавци,
ул. Боян Чонос 34.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1135/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
132/2010 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Варна, ул.
Алеко Константинов 17, ет. 1, срещу Апелативна
прокуратура – Варна; Виктор Недялков Христов,
Варна, ж.к. Възраждане, бл. 29, вх. Б, ет. 3, ап. 8.
Т рето г ра ж данско отде ление, 1539/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 528/2010 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от „Пени Маркет България“ – ЕООД,
с. Столник, област София окръг, срещу Илиян
Атанасов Колев чрез адвокат Люсиена Владова,
Русе, ул. Царевец 2.
Трето гражданско отделение, 1808/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3540/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Георгиев Попов, Царево, ул.
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Крайморска 18, срещу Бонка Петкова Иванова
чрез адвокат Анета Асенова Миленкова, София,
ул. Патриарх Евтимий 6, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 1818/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
265/2010 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Александър Николаев Стойков, Разград,
бул. Бели Лом 34, ет. 5, ап. 20, срещу „Билла България“ – ЕООД, чрез адвокат Антонина Душева,
София, бул. Цар Освободител 17А.
Трето гражданско отделение, 13/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
584/2010 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Районна здравноосигурителна каса – Плевен, ул. Княз Александър І Батенберг 7, срещу
Николета Цветанова Иванова чрез адвокат Мая
Миронова, Плевен, ул. Д. Константинов 23.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1356/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2444/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Славей Митков Белев чрез адвокат
Румен Руменов, Пловдив, ул. Княз Александър
Първи 41, срещу Поделение 22320, гр. Божурище,
област София, и страна Пенка Александрова
Делчева, София, ж.к. Младост 1а, бл. 526, вх. 2,
ап. 29.
Четвърто гражданско отделение, 503/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2387/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Красимир Георгиев Фазлийски, София, ж.к. Овча купел 2, бл. 42, вх. А, ет. 2, ап. 3,
срещу ДА „Национална сигурност“, София, ул.
Черковна 90.
Четвърто гражданско отделение, 524/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
801/2009 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Мехмед Асанов Семерджиев, с. Слащен, област Благоевград, срещу Фатме Ибраимова
Семерджиева-Куртова, гр. Хаджидимово, област
Благоевград, чрез адвокат Костадинка Георгиева
Богданова, гр. Гоце Делчев, ул. Иван Вазов 12а.
Четвърто гражданско отделение, 579/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
212/2009 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Александър Любомиров Константинов,
София, бул. Васил Левски 31; Бистра Петрова
Алексиева, София, бул. Васил Левски 31; Делчо
Петров Кръстев, София, бул. Васил Левски 31;
Луливера Делчева Кръстева-Стоянова, София,
бул. Васил Левски 31; Мария Петрова Попова,
София, бул. Васил Левски 31, срещу „Якова“ – АД,
Радомир, ул. Райко Даскалов 45.
Четвърто гражданско отделение, 1137/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
173/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Емил Ваклинов Дивов, Велинград,
ул. Н. Вапцаров 6, срещу Искър Ваклинов Дивов,
с. Драгиново, област Пазарджик, ул. Кокиче 2.
Четвърто гражданско отделение, 1235/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
171/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Денислав Данчев Тодоров, Казанлък,
ж.к. Изток, бл. 35, вх. Б, ап. 42, срещу Военен
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съд – Пловдив, ул. Д-р Г. М. Димитров 28; Прокуратура на Република България, София, бул.
Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1370/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 30/2010 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Ружай Ружди Осман, с. Звенимир,
ул. Четвърта 3А, срещу Себат Хайредин Осман, с.
Звенимир, ул. Четвърта 3А; Ружди Кадир Осман,
с. Звенимир, ул. Четвърта 4А.
Четвърто гражданско отделение, 1737/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1085/2010 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от ТБ „Инвестбанк“ – АД, Бургас, ул.
Шейново 39, срещу Мария Кръстева Бадарова,
Поморие, ул. Добри Чинтулов 37.
Четвърто гражданско отделение, 1759/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1425/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Екатерина Георгиева Янкова, Пловдив,
ул. Козница 7а, ет. 2, чрез адвокат Антоанета
Димитрова, Пловдив, ул. Опълченска 10, срещу
Стефан Костадинов Илиев, Асеновград, ул. П.
Яворов 2, ет. 3, чрез адвокат Мери Кирилова
Аргирова, Асеновград, ул. Изложение 12 – адвокатска кантора.
Четвърто гражданско отделение, 65/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
403/2010 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от „Централна кооперативна банка“ – АД,
София, ул. Г. С. Раковски 103, срещу Валери
Цеков Ганчев, Видин, ул. Патриарх Евтимий 53.
НА 13.10.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 663/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2828/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Груев Марков чрез адвокат
Пушкаров, София, ул. Проф. Н. Михайлов 2,
ет. 3, ап. 11; Цвета Атанасова Маркова чрез адвокат Пушкаров, София, ул. Проф. Н. Михайлов
2, ет. 3, ап. 11, срещу Ирена Стефанова Иванова
чрез адвокат Ненов, София, ул. Позитано 14, ет. 1;
Стефан Методиев Иванов чрез адвокат Ненов,
София, ул. Позитано 14, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 735/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
664/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Димитър Христов Цонев чрез адвокат
Отузбирова, Добрич, бул. 25 септември 56, вх. Б,
ет. 1, ап. 2, срещу Бейти Бейтулла Ахмед чрез
адвокат Георгиев, гр. Тервел, ул. Св. св. Кирил
и Методий 2; Ебабе Йонджу чрез адвокат Георгиев, гр. Тервел, ул. Св. св. Кирил и Методий 2;
Небахат Дьонмезтюрк чрез адвокат Георгиев, гр.
Тервел, ул. Св. св. Кирил и Методий 2; Полджихан
Мехмед Ахмед чрез адвокат Георгиев, гр. Тервел,
ул. Св. св. Кирил и Методий 2; Сюлейман Ходжаоглу чрез адвокат Георгиев, гр. Тервел, ул. Св.
св. Кирил и Методий 2; Халил Ходжаоглу чрез
адвокат Георгиев, гр. Тервел, ул. Св. св. Кирил
и Методий 2.
Първо гражданско отделение, 771/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4207/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Милорада Георгиева Юрукова чрез
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адвокат Рангелов, София, ул. Хан Крум 5, ет. 2,
ап. 6; Николай Василев Юруков чрез адвокат
Рангелов, София, ул. Хан Крум 5, ет. 2, ап. 6;
Николай Горянов Иванов чрез адвокат Седефова,
София, ул. 6 септември 13, вх. А, 2-ри надпартерен етаж; Цанка Крумова Иванова чрез адвокат
Седефова, София, ул. 6 септември 13, вх. А, 2-ри
надпартерен етаж.
Първо гражданско отделение, 981/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
445/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Георги Димитров Каракашев чрез
адвокат Васил Кънев, Пловдив, ул. Отец Паисий
2, офис 3, срещу Георги Ганчев Ненков чрез адвокат Иван Недев Недев, Пловдив, ул. Опълченска
4, ет. 1, офис 5.
Първо гражданско отделение, 1046/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
356/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Екатерина Георгиева Темчева, София,
ж.к. Надежда 6, бл. 615, вх. Б, ет. 7, ап. 8; Ирина
Ангелова Темчева-Паргова, София, ж.к. Надежда
6, бл. 615, вх. Б, ет. 7, ап. 8, срещу Тоска Христева
Темчева чрез адвокат Палешников, Пловдив, бул.
Шести септември 163, ет. 2.
Първо гра ж данско отделение, 1230/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 782/2010 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Олга Николова Филипова-Парушева чрез адвокат Димитриева, Варна, ул. Райко
Димитриев 7; Николай Лазаров Парушев чрез
адвокат Димитриева, Варна, ул. Радко Димитриев
7; Елисавета Лазарова Парушева-Димитрова чрез
адвокат Димитриева, Варна, ул. Радко Димитриев
7; Добромила Лазарова Хрисимова чрез адвокат
Димитриева, Варна, ул. Радко Димитриев 7, срещу
Иванка Кирилова Коева чрез адвокат Маринова, Варна, ул. Драгоман 43, ет. 1, ап.3; Кремена
Кирилова Коева чрез адвокат Маринова, Варна,
ул. Драгоман 43, ет. 1 ап. 3.
Първо гражданско отделение, 1236/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
177/2010 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Райко Станчев Диков, Сливен, м. Дюлева
река, вила № 52, срещу Еленка Русева Минчева,
Сливен, ул. Клуцохор 15, вх. Г, ап. 11.
Първо гра ж данско отделение, 8/2011, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 260/2010 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Марийка Делчева Карачанова
чрез адвокат Дичев, Хасково, бул. България 46,
вх. Б, ет. 1, офис 4; Маринка Делчева Чулева
чрез адвокат Дичев, Хасково, бул. България 46,
вх. Б, ет. 1, офис 4; Венелин Делчев Карачанов
чрез адвокат Дичев, Хасково, бул. България 46,
вх. Б, ет. 1, офис 4; Иванка Стойчева Карачанова
чрез адвокат Дичев, Хасково, бул. България 46,
вх. Б, ет. 1, офис 4; Иванка Иванова Дамянова
чрез адвокат Дичев, Хасково, бул. България 46,
вх. Б, ет. 1, офис 4; Стойчо Иванов Карачанов
чрез адвокат Дичев, Хасково, бул. България 46,
вх. Б, ет. 1, офис 4; Богдан Иванов Карачанов
чрез адвокат Дичев, Хасково, бул. България 46,
вх. Б, ет. 1, офис 4, срещу Милен Тенев Тенев чрез
адвокат Аврамов, Хасково, ул. Драгоман 14, ет. 2;
Лилия Атанасова Тенева чрез адвокат Аврамов,
Хасково, ул. Драгоман 14, ет. 2; Митко Стойнов
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Карачанов чрез адвокат Гочев, Хасково, ул. Хан
Аспарух 31; Генка Стойнова Димитрова чрез
адвокат Дичев, Хасково, ул. Преслав 32; Тинка
Маринова Тенева чрез адвокат Дичев, Хасково,
ул. Преслав 32; Димчо Атанасов Димитров, Хасково, ул. Банска 10; Гергана Ванчева Димова,
Хасково, ул. Банска 10; Пена Иванова Васева,
Хасково, ул. Хасковска 10.
Първо гражданско отделение, 558/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
381/2011 по описа на ВКС, 2-ро гр. отделение,
подадена от Лазар Тодоров Калайджиев, Банско,
ул. П. К. Яворов 4; Иван Лазаров Калайджиев,
Банско, ул. П. К. Яворов 4; Мария Лазарова
Калайджиева, Банско, ул. П. К. Яворов 4; Елена Георгиева Калайджиева, Банско, ул. П. К.
Яворов 4; Елена Георгиева Бистрина, Банско, ул.
Яне Сандански 5, вх.А; Малин Иванов Бистрин,
Банско, ул. Яне Сандански 5, вх.А, срещу Райна
Димитрова Хаджиева, Банско, ул. Мингьо Тодев
32; Иван Михайлов Сугарев, Банско, ул. Мингьо
Тодев 32; Пиринка Михайлова Янева, Банско, ул.
Мингьо Тодев 32; Йордана Димитрова Бръдешкова, Банско, ул. Мингьо Тодев 32; Костадин Георгиев Калайджиев, Банско, ул. Мингьо Тодев 32.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1232/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
200/2010 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Александър Димитров Александров,
Добрич, ул. Опълченец Кузман Христов 10, ет. 2,
срещу Симеон Димитров Чукаров, Добрич, ул.
Опълченец Кузман Христов 10.
Второ г ра ж данско отде ление, 1237/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 803/2010 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Геновева Спасова Тишева,София,
ж.к. Младост 3, бл. 326, вх. Б, ет. 7, ап. 21; Таня
Иванова Тишева, София, бул. Шипченски проход
248, ет. 6, ап. 23; Павел Иванов Тишев, София,
бул. Шипченски проход 248, ет. 6, ап. 23, срещу
„Микаела“ – ООД, чрез адвокат Мадлен Левон,
Варна, ул. Преспа 12; Боян Стоянов Костадинов
чрез адвокат Мадлен Левон, Варна, ул. Преспа 12.
Второ гражданско отделение, 1252/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3611/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Снежана Ангелова Хубенова, София,
ул. Стара планина 16, ет. 3; Цветанка Георгиева
Разсуканова, София, ул. Стара планина 16, партер;
Мария Любомирова Разсуканова, София, ул. Стара
планина 16, партер; Емил Иванов Карабиберов,
София, ул. Стара планина 16, партер; Марийка
Деспотова Желязова, София, ул. Стара планина
16, ет. 1; Божурка Йорданова Гулева, София,
ул. Стара планина 16, ет. 1; Владимир Цветков
Хантов, София, ул. Стара планина 16, ет. 1; Иван
Добрев Пенчев, София, ул. Стара планина 16Б,
ет. 1; Курт Ангелов Курдоманов, София, ул. Стара
планина 16, ет. 2; Лилия Асенова Ангелова, София, ул. Стара планина 16, ет. 2; Пенка Георгиева
Маджарова, София, ул. Стара планина 16, ет. 3;
Калоян Димов Янев, София, ул. Стара планина
16, партер-склад; Клер Димитрова Колева, София,
ул. Стара планина 16Б, партер; Инес Димитрова
Бакърджиева, София, ул. Стара планина 16Б, партер; Диана Иванова Иванова, София, ул. Стара
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планина 16, вх. А, ет. 3; Калина Любомирова
Стоева, София, ул. Стара планина 16Б, ет. 1;
Атанас Тодоров Бижев, София, ул. Стара планина
16Б, ет. 2; Красимир Ангелов Маджаров,София,
ул. Стара планина 16Б, ет. 2; Мирослав Иванов
Делчев, София, ул. Черковна 105, вх. Д, ет. 4,
ап. 14, срещу Оля Георгиева Давидова, София,
ул. Стара планина 16.
Второ гражданско отделение, 1271/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
354/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Боян Маринов Маринов, с. Широково, област
Русе, срещу Албена Димитрова Маринова, с.
Широково, област Русе.
Второ гражданско отделение, 1597/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
339/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Община Велинград чрез адвокат Георги Стоянов Иванов, София, ул. Алабин 40, ет. 2,
срещу Марийка Петрова Маринова, Велинград,
ул. Цар Иван Асен ІІ № 16.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 388/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
499/2009 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Митко Василев Вачев, с. Бели Осъм, област
Ловеч, ул. Стоян Българчето 100, срещу Райно
Георгиев Райнов, Ловеч, ул. Търговска 89, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1395/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
398/2010 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Свободна зона – Русе“ – ЕАД, чрез адвокат
Ралица Барашка, Русе, ул. Борислава 8, ет. 5,
срещу Ирена Панайотова Пенчева чрез адвокат
Катина Христова, Русе, ул. Драма 15.
Трето гражданско отделение, 1789/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
315/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Валентина Иванова Маркова чрез
адвокат Райна Цанева Ковачева, София, пл. Славейков 8, вх. В, ап. 14, партер; „Евроводкомерс
Къмпани“ – ООД, Велинград, ул. Академик Иван
Павлов 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1338/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1839/2004 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Преслав Сотиров Тренчев чрез
адвокат Милчо Занев, София ул. Хан Крум 5, ет. 1,
срещу Виолета Василева Янакиева, Перник, ул.
Отец Паисий 2, вх. А, ет. 4, ап. 12; Иван Крумов
Славчов, София, ж.к. Люлин, бл. 229, вх. В, ет. 6,
ап. 96; Красимир Крумов Славчев, Перник, ул.
Стара планина 112; Надка Димитрова Миланова,
Перник, ул. Отец Паисий 2, вх. А, ет. 4, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 1340/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 978/2010 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Община Ветрино, с. Ветрино, област
Варна, ул. Г. С. Раковски 24, срещу Богдан Йовчев
Обретенов, с. Ветрино, област Варна, ул. Витоша
28, вх. 2, ет. 2, ап. 18.
Четвърто гражданско отделение, 1369/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 324/2010 по описа на Окръжен съд Добрич,
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подадена от СОУ „Любен Каравелов“, Добрич,
ж.к. Балик, чрез адвокат Димитричка Тодорова Даскалова, Добрич, бул. Добруджа (Девети
септември) 30, кантора 7, срещу Димитричка
Черникова Моллова чрез адвокат Мариана Василева Петрова, Добрич, бул. Добруджа (Девети
септември) 30.
Четвърто гражданско отделение, 1458/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 186/2010 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД, Търговище, бул. 29 януари 3,
срещу Таня Иванова Николова, Търговище, бул.
Митрополит Андрей 1, вх. В, ап. 25.
Четвърто гражданско отделение, 1581/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3193/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Светла Михайлова Маринова чрез
адвокат Иван Сотиров, София, пл. Македония 1,
ет. 8, стая 13; Илия Иванов Маринов чрез адвокат
Иван Сотиров, София, пл. Македония 1, ет. 8,
стая 13, срещу Владимир Янков Кряков чрез адвокат Десислава Живкова Димитрова-Филипова,
София, район „Лозенец“, ул. Банат 10, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1594/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 566/2010 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, София, бул. Ген. Н. Столетов 26,
срещу Борислав Крумов Фердинандов, Плевен,
ж.к. Дружба, бл. 116, ап. 28, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 1605/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
984/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Е.ОН България Мрежи“ – АД, Варна, ул. Девня 2, вх. 5, срещу Янка Василева Карамфилова,
Добрич, ул. Капитан Д. Списаревски 12, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1681/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3757/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Столичен инспекторат към Столична
община чрез процесуален представител Тереза
Петрова Дескова, София, ул. Париж 5, срещу
Цветан Иванов Ангелов, София, ж.к. Гео Милев,
ул. Проф. Георги Павлов 43, ет. 3.
НА 17.10.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 877/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2125/2009 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Смарагда Вуцас Вакалополу чрез
адвокат Ялнъзов, Варна, ул. Граф Игнатиев 17,
срещу държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19; Община Варна, бул.
Осми приморски полк 43, Варна.
Първо гражданско отделение, 1226/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
295/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Димитър Николов Митишев чрез адвокат
Милица Христова Генова, Варна, ул. Петър Енчев
19, ет. 1; Панайот Димитров Тодоров чрез адвокат Милица Христова Генова, Варна, ул. Петър
Енчев 19, ет. 1; Марийка Панайотова Георгиева
чрез адвокат Милица Христова Генова, Варна, ул.
Петър Енчев 19, ет. 1; Еленка Панайотова Тодорова
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чрез адвокат Милица Георгиева Генова, Варна, ул.
Петър Енчев 19, ет. 1, срещу Красимир Ангелов
Крушарски чрез адвокат Стефан Стефанов, Варна, ул. Баба Тонка 13, ет. 2; Румяна Йорданова
Крушарска чрез адвокат Стефан Стефанов, Варна, ул. Баба Тонка 13, ет. 2; Стефка Йорданова
Тодорова чрез адвокат Стефан Стефанов, Варна,
ул. Баба Тонка 13, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 1469/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7024/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството – старши
юрисконсулт Валентина Димитрова, София, ул. Св.
св. Кирил и Методий 17 – 19, срещу Гергина Дойчинова Георгиева чрез адвокат Любен Клявчев,
София, бул. Витоша 1, Търговски дом, кантора
229; Василка Дойчева Иванова чрез адвокат Любен Клявчев, София, бул. Витоша 1, Търговски
дом, кантора 229; Вера Костадинова Генова чрез
адвокат Любен Клявчев, София, бул. Витоша 1,
Търговски дом, кантора 229; Мими Костадинова
Пиралкова чрез адвокат Любен Клявчев, София,
бул. Витоша 1, Търговски дом, кантора 229;
Светлана Пейчева Илчева чрез адвокат Любен
Клявчев, София, бул. Витоша 1, Търговски дом,
кантора 229; Надежда Василева Митова чрез
адвокат Любен Клявчев, София, бул. Витоша 1,
Търговски дом, кантора 229; Асенка Манолова
Делчева чрез адвокат Любен Клявчев, София, бул.
Витоша 1, Търговски дом, кантора 229; Снежана
Манолова Амзина чрез адвокат Любен Клявчев,
София, бул. Витоша 1, Търговски дом, кантора 229;
Албена Йорданова Илиева чрез адвокат Любен
Клявчев, София, бул. Витоша 1, Търговски дом,
кантора 229; Борис Йорданов Илиев чрез адвокат
Любен Клявчев, София, бул. Витоша 1, Търговски
дом, кантора 229; Траян Иванов Николов чрез
адвокат Любен Клявчев, София, бул. Витоша 1,
Търговски дом, кантора 229; Георги Димитров
Иванов чрез адвокат Любен Клявчев, София, бул.
Витоша 1, Търговски дом, кантора 229; Стефан
Димитров Иванов чрез адвокат Любен Клявчев,
София, бул. Витоша 1, Търговски дом, кантора
229; Николина Димитрова Иванова чрез адвокат
Любен Клявчев, София, бул. Витоша 1, Търговски
дом, кантора 229; Тодорка Стаменова Николова
чрез адвокат Любен Клявчев, София, бул. Витоша
1, Търговски дом, кантора 229; Кирил Златанов
Иванов чрез адвокат Любен Клявчев, София,
бул. Витоша 1, Търговски дом, кантора 229;
Стефан Георгиев Стефанов чрез адвокат Любен
Клявчев, София, бул. Витоша 1, Търговски дом,
кантора 229; Иванка Георгиева Станкова чрез
адвокат Любен Клявчев, София, бул. Витоша 1,
Търговски дом, кантора 229; Невена Георгиева
Михайлова чрез адвокат Любен Клявчев, София,
бул. Витоша 1, Търговски дом, кантора 229; Милка
Георгиева Христова чрез адвокат Любен Клявчев,
София, бул. Витоша 1, Търговски дом, кантора
229; Спаса Дойчинова Стефанова чрез адвокат
Любен Клявчев, София, бул. Витоша 1, Търговски
дом, кантора 229; Янка Стойнева Лазарова чрез
адвокат Любен Клявчев, София, бул. Витоша 1,
Търговски дом, кантора 229; Искра Стойнева
Петрова чрез адвокат Любен Клявчев, София,
бул. Витоша 1, Търговски дом, кантора 229; Иван
Георгиев Стефанов чрез адвокат Любен Клявчев,
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София, бул. Витоша 1, Търговски дом, кантора
229; Бистра Ганчева Амзина чрез адвокат Любен
Клявчев, София, бул. Витоша 1, Търговски дом,
кантора 229; Никола Николов Куртоклиев чрез
адвокат Любен Клявчев, София, бул. Витоша 1,
Търговски дом, кантора 229; Силвия Станимирова Теодосиева чрез адвокат Любен Клявчев,
София, бул. Витоша 1, Търговски дом, кантора
229; Мирослав Станимиров Теодосиев чрез адвокат Любен Клявчев, София, бул. Витоша 1,
Търговски дом, кантора 229; Спаска Асенова
Спасова чрез адвокат Любен Клявчев, София,
бул. Витоша 1, Търговски дом, кантора 229;
Стефан Иванов Стефанов чрез адвокат Любен
Клявчев, София, бул. Витоша 1, Търговски дом,
кантора 229; Стоянка Стефанова Филипова чрез
адвокат Любен Клявчев, София, бул. Витоша 1,
Търговски дом, кантора 229; Мариана Николова Мутафчийска чрез адвокат Любен Клявчев,
София, бул. Витоша 1, Търговски дом, кантора
229; Никола Тодоров Гергов чрез адвокат Любен
Клявчев, София, бул. Витоша 1, Търговски дом,
кантора 229; Стоянка Гълъбинова Илиева чрез
адвокат Любен Клявчев, София, бул. Витоша 1,
Търговски дом, кантора 229; Красимир Пейчев
Илиев чрез адвокат Любен Клявчев, София, бул.
Витоша 1, Търговски дом, кантора 229; Надежда
Деянова Драганова чрез адвокат Любен Клявчев,
София, бул. Витоша 1, Търговски дом, кантора
229; Велика Деянова Деянова чрез адвокат Любен
Клявчев, София, бул. Витоша 1, Търговски дом,
кантора 229; Горка Деянова Кратункова чрез
адвокат Любен Клявчев, София, бул. Витоша 1,
Търговски дом, кантора 229.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1514/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
241/2010 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Ердинч Садеттин Билен чрез
адвокат Константин Георгиев, София, ул. Георги
Бенковски 35, ет. 1, срещу Мехмет Ахмет Крал
чрез адвокат Елка Неделчева Петрова, Стара
Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 119, ет. 3,
офис 6; Ракийе Шериф Крал чрез адвокат Елка
Неделчева Петрова, Стара Загора, ул. Хаджи
Димитър Асенов 119, ет. 3, офис 6.
Второ гражданско отделение, 43/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12014/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Войчо Милчев Войчев, София, ж.к.
Левски – зона В, ул. Ярослав Хашек 25, срещу
Цветанка Василева Петрова, София, ж.к. Дружба,
бл. 83, вх. А, ет. 6, ап.16; Петя Василева Иванова, София, ж.к. Левски Г, ул. 563 № 20; Стоянка
Василева Захова, София, ж.к. Левски Г, бл. 10,
вх. Б, ет. 6, ап. 34.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1244/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
109/2010 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Росен Стефанов Попадин, София, ул. Искър
46, срещу „Интертни материали – Ямбол“ – АД,
Ямбол, ул. Ормана 34.
Трето гражданско отделение, 280/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
534/2010 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
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подадена от Веселин Стефанов К лямбарски,
Кюстендил, с. Пиперков чифлик, срещу Борислав
Димитров Сотиров, Кюстендил, ул. Гороцветна
54, ет. 3 ап. 5.
Трето гражданско отделение, 296/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
746/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Красимир Костов
Евтимов, София, ж.к. Хиподрума, бл. 108, вх. Г,
ап. 84.
Трето гражданско отделение, 565/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9676/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Лозана“ – ЕАД, София, ул. Страхил
войвода 2, срещу Миленка Димитрова Петрова
чрез адвокат Валя Георгиева Крумова, София,
ул. Казбек 51.
Трето гражданско отделение, 605/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13339/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от СДВР, София, ж.к. Дианабад, ул.
Лъчезар Станчев 4, стар: бул. Драган Цанков 33,
срещу Цветан Цветанов Георгиев чрез адвокат
Петър Александров Тренев, София, ул. Георги С.
Раковски 110, ет. 5, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1196/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 542/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Алексей Янков Соколов, с. Куклен,
ул. Плиска 12, срещу Тодор Стефанов Янков чрез
адвокат Милена Филипова, Пловдив, ул. Христо
Данов 43, ет. 3, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 1375/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
220/2010 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от „Вето Маркет“ – ЕООД, чрез управителя
Евгени Колев Исаев, Враца, Хранително-вкусова
зона, срещу Евгени Борисов Митов, Враца, ул.
Околчица 62, бл. 2, вх. Г, ап. 85.
Четвърто гражданско отделение, 1510/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2188/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Хенди – тел“ – ЕООД, София, ж.к.
Христо Смирненски, бл. 48, вх. В, ет. 3, ап. 45,
срещу Борис Георгиев Стефанов чрез адвокат
Катя Георгиева, Своге, ул. Александър Вутимски
7, бл. 2, вх. А, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1733/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 293/2010 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от „Випом“ – АД, чрез адвокат Рени
Длъгнекова, Видин, ул. Шести септември 5, срещу
Анушка Йорданова Георгиева, Видин, ул. Батак 14.
Четвърто гражданско отделение, 1964/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1093/2010 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Кольо Марчев Желев чрез адвокат
Мима Иванова, Бургас, ул. Гладстон 1, ет. 1;
„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ – АД,
Бургас, Летище Бургас, „Фрапорт ТСЕМ“ – АД,
Правен отдел.
Четвърто гражданско отделение, 166/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5348/2010 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи“
(ЕСМИС), представлявано от изпълнителен директор Христин Пенев Петков, София, ул. Ген.
Й. В. Гурко 6, срещу Лилия Василева Стефанова
чрез адвокат Павел Янакиев, София, ул. Христо
Белчев 21, ет. 1.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 784/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
181/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, Пловдив, ул. Христо г. Данов 37,
срещу Никола Димитров Димитранов, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 53; Николина Йорданова Димитрова, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53.
Първо търговско отделение, 829/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2477/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Трансстрой – Трейд консулт“ – АД,
в ликвидация, с ликвидатор Стойчо Димитров
Сечанов, Пловдив, ул. Георги Икономов 35; „Билд
2005“ – ООД, с управител Илия Иванов Бришимов, Пловдив, ул. Георги Икономов 35, срещу
„Трансстрой Пловдив“ – АД, в несъстоятелност,
със синдик Димитър Павлов, Разград, ул. Цар
Асен 2, ет. 3, офис 6.
Първо търговско отделение, 910/2010, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 143/2010
по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от
„ДКЦ – Плевен“ – ЕООД, с управител Николай
Цветанов Цветков, Плевен, ул. Георги Кочев 8А,
срещу РЗОК – Плевен, ул. Княз Александър Първи
Батенберг 7; НЗОК – София, София, ул. Кричим 1.
Първо търговско отделение, 924/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1680/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Ниско и високо ст роителство
НВС“ – ООД, с управител Тодор Николов, София,
ул. Сердика 34, ет. 5, стая 50, срещу Национална
гвардейска част, София, бул. Асен Йорданов 2.
Първо търговско отделение, 927/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
222/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „ЧЕЗ Електро България“ – АД, София,
ул. г. С. Раковски 140, срещу Параскева Аризанова
Кютукчиева чрез адвокат Петя Хантова, Благоевград, ул. Цар Борис Трети 32А.
Първо търговско отделение, 976/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1712/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Сдружение „Национално бюро на
българските автомобилни застрахователи“, София,
ул. Граф Игнатиев 2, ет. 2, срещу Лидия Костова
Петкова чрез адвокат Кирил Николов, София,
бул. Македония 12, ет. 3.
Първо търговско отделение, 17/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 664/2010
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
Рамадан Юсеин Мустафа, Кърджали, ул. Владая
7, срещу „Бриф“ – АД, София, ул. Г. С. Раковски
78, ет. 2; ЕТ Любомир Стефанов Бояджиев с
фирма „ЕХСО – Любомир Бояджиев“, София,
ж.к. Стрелбище, бл. 100, ап. 2; „Банаи“ – ООД,
Кърджали, ул. Владая 7.
Първо търговско отделение, 61/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1352/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Скорпион Шипинг“ – ООД, София,
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бул. Първа българска армия 18, срещу „Мерекспрес“ – ООД, чрез адвокат Жанета Момчева,
София, ул. Позитано 3, ет. 1.
Първо т ърговско отделение, 68/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3898/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Цветомира Петкова Димитрова чрез
адвокат Цветан Хаджийски, София, ул. Алабин
33, ет. 2, кантора 230, срещу Застрахователно
дружество „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс
Баучер 87, и трета страна ЗК „Хилдън“ – АД, в
несъстоятелност, със синдик Владимир Дончев,
София, ул. Цар Асен 4.
НА 18.10.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3114/2008, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
78/2008 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Дарина Иванова Колева-Рафи чрез
адвокат Николов, Добрич, бул. Добруджа 28,
ет. 1, стая 101; Махмуд Харис Рафи чрез адвокат
Николов, Добрич, бул. Добруджа 28, ет. 1, стая
101, срещу Андрей Иванов Колев чрез адвокат
Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25 септември 56,
вх. Б, ет. 1, ап. 2; Людмила Александрова Колева
чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25
септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Максим Андреев
Колев чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич,
бул. 25 септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 580/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1124/2008 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Иванка Александрова Петева
чрез адвокат Женета Димова, Велико Търново, ул.
Васил Левски 3, срещу Велика Стоянова Петрова,
с. Крушето, област Велико Търново; Величко
Йорданов Ганев, с. Крушето, област Велико Търново; Ганчо Йорданов Ганев, с. Крушето, област
Велико Търново; Георги Добрев Иванов, Велико
Търново, ул. Резервоарска 2; Димитър Ангелов
Димитров, с. Крушето, област Велико Търново;
Ивайло Тошев Раев, Свищов, ул. Плевенско шосе
10; Красимир Йорданов Ганев, с. Крушето, област
Велико Търново; Мариана Илиева Райкова, с.
Крушето, област Велико Търново; Мария Александрова Илиева, с. Куцина, област Велико Търново;
Милко Петров Тодоров, Варна, ул. Дубровник
10А; Пенка Добрева Кънчева, Велико Търново,
ул. Цветарска 47; Петрана Тодорова Господинова,
с. Крушето, област Велико Търново; Румен Тошев
Раев, с. Караманово, област Русе; Сава Илиева
Райкова, с. Крушето, област Велико Търново;
Станка Стефанова Иванова, Велико Търново, ул.
Марино поле 33, ет. 1, ап. 1; Стефка Христова
Драганова, Велико Търново, ул. Марино поле 33,
ет. 1, ап. 1; Тодор Петров Тодоров, с. Крушето,
област Велико Търново; Цветелин Тошев Раев,
Свищов, ул. Плевенско шосе 27.
Първо гражданско отделение, 756/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
302/2009 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Гергана Костадинова Петкова чрез адвокат
Цонев, Бургас, пл. Тройката 4, ет. 2, офис 5, срещу
Ангел Колев Колев чрез адвокат Синигерова,
Бургас, ул. Успенска 16, ет. 2; Людмила Христова
Василева, Несебър, ул. Еделвайс 6, вх. Б, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 841/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2765/2008 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Иванка Тодорова Тумангелова чрез
адвокат Георгиева, София, бул. Христо Смирненски 24, срещу „Полмат“ – АД, чрез адвокат
Йовнов, София, ул. Лавеле 32, ет. 4; „Универсал – комерс“ – А Д, чрез адвокат Бачийска,
София, ул. Христо Белчев 2, ет. 3, офис 21.
Първо гражданско отделение, 1033/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1872/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Илария Константинова Георгиева
чрез адвокат Величко Борисов, София, бул.
Витоша 1А, кантора 345; Светлана Николова
Мирска-Стоичкова чрез адвокат Михайловска,
София, ул. Света София 8, ет. 3.
Първо гражданско отделение, 1110/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
207/2009 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Красимира Стоянова Костова чрез
адвокат Пенка Бозукова, Пловдив, ул. К няз
Александър Първи 9, срещу Неделчо Въндев
Железчев чрез адвокат Юрий Янков, Сливен,
ул. Макгахан 4; Катя Йорданова Железчева чрез
адвокат Юрий Янков, Сливен, ул. Макгахан 4.
Първо гражданско отделение, 1181/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
40/2010 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Ирина Миткова Чакърова чрез адвокат
Иван Апостолов, Смолян, ул. Бузлуджа 11, ет. 1,
офис 3, срещу „Гарант – транс – 50“ – ЕООД,
чрез адвокат Богдана Печилкова, Смолян, ул.
Хан Аспарух 1, бл. 46, вх. Г, ап. 34; Веселин
Младенов Германов, гр. Неделино, ул. Васил
Левски 3; Марин Младенов Германов, гр. Неделино, ул. Васил Левски 3; Росица Младенова
Беширова, гр. Неделино, ул. Ал. Стамболийски
23; Сийка Младенова Петрова, гр. Неделино, ул.
В. Априлов 1Б; Любен Митков Георгиев, с. Пожарево, Софийска област; „Металик“ – ЕООД,
представлявано от ликвидатора Валентин Райчев
Кирилов, гр. Неделино; Борис Огнянов Ораков,
гр. Неделино, област Смолян.
Първо гражданско отделение, 1388/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
693/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Стоила Тодорова Златанова чрез адвокат
Грета Минева, Пловдив, ул. Антим Първи 11;
Неда Димитрова Шумарова чрез адвокат Грета
Минева, Пловдив, ул. Антим Първи 11; Тошо
Петков Шумаров чрез адвокат Грета Минева,
Пловдив, ул. Антим Първи 11; Атанаска Петкова
Колева чрез адвокат Грета Минева, Пловдив,
ул. Антим Първи 11; Цветанка Николова Николова чрез адвокат Грета Минева, Пловдив, ул.
Антим Първи 11; Запрян Николов Тошев чрез
адвокат Грета Минева, Пловдив, ул. А нтим
Първи 11; Георги Томов Георгиев чрез адвокат
Грета Минева, Пловдив, ул. Антим Първи 11;
Васила Димитрова Пехливанова чрез адвокат
Грета Минева, Пловдив, ул. Антим Първи 11;
Видка Димитрова Давидова чрез адвокат Грета
Минева, Пловдив, ул. Антим Първи 11, срещу
Мари я Иванова Трендафилова чрез адвокат
Емануил Йорданов, София, ул. Цар Асен 3, ет. 2;
Христо Петров Тихчев чрез адвокат Димитър
Здравков, Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри
26; Иван Борисов Вичев чрез адвокат Димитър
Здравков, Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри
26; Гино Иванов Гинов чрез адвокат Николай
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Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2,
офис 106; Иван Гинов Гинов чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 38,
ет. 2, офис 106.
Първо гра ж данско отделение, 1450/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 461/2010 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Марияна Георгиева Тодорова чрез
адвокат Стефка Иванова, Добрич, бул. Добруджа
30, срещу Христина Атанасова Петрова, Добрич,
ж.к. Добротица, бл. 42, вх. Г, ет.1, ап. 1; Пламен
Иванов Петров, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 42,
вх. Г, ет. 1, ап. 1.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 722/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2025/2009 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Цена Маринова Радингер, Пловдив,
ул. Антим Първи 20, чрез адвокат Бони Панайотов Събев – АК – Пловдив, срещу Даниела
Иванова Дицова, Пловдив, ул. Антим Първи
20, чрез адвокат Бони Панайтов Събев; Мария
Маринова Дими т рова, П ловдив, ул. А н т им
Първи 20, чрез адвокат Бони Панайотов Събев;
Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1; Цеца
Иванова Василева, Пловдив, ул. Антим Първи
20, чрез адвокат Бони Панайотов Събев; Цеца
Иванова Василева, Пловдив, ул. Баткум 2, и
страна Васил Анатолиев Герасимов, Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 285, вх. А, ап. 15.
Второ гражданско отделение, 1140/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Цент ър за спешна медицинска
помощ, София, бул. Васил Левски 129, срещу
Славчо Йорданов Дам янов, гр. Добринище,
област Благоевград, ул. Кирил и Методий 4;
Борис Йорданов Дамянов, гр. Добринище, област
Благоевград, ул. Кирил и Методий 2.
Второ гражданско отделение, 344/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7187/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Симеон Статев Найденов чрез адвокат Петър Тренев, София, ул. Раковски 110,
ет. 5, ап. 5, срещу Ангел Ангелов Марчев чрез
адвокат Васил Чавдаров Танков, София, бул.
Евлоги Георгиев 44, ет. 1, ап. 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1671/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
175/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Валентин Дичев Терзиев, София, ул.
Софроний Врачански 35, срещу Министерство
на финансите, София, ул. Раковски 102; Милко
Асенов Николов, София, ул. Софроний Врачански 35, и контролираща страна Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 181/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2312/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЖСК „Български художник“ чрез
адвокат Симеон Миков, София, ул. Димитър
Трайкович 1, вх. В, ет.1, ап. 1, срещу Тодор Янков
Узунов чрез адвокат Радосвета Гацова, София,
ул. Ангел Кънчев 29, вх. Б, партер.
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Трето гражданско отделение, 325/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
648/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Владимир Тодоров Йорданов, Варна, ул.
Мир, бл. 2, вх. Е, ап. 18; Светлана Александровна
Малих-Статкова, Варна, ул. Мир, бл. 2, вх. Е,
ап. 18, срещу Емануил Веселинов Каракашев,
София, ул. Любен Каравелов 20, ап. 10.
Трето гражданско отделение, 840/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
789/2011 по описа на ВКС, 3-то гр. отделение,
подадена от частен съдебен изпълнител Александър Бизов, София, бул. Васил Левски 521, ет. 1,
срещу Министерство на правосъдието, София,
ул. Славянска 1; Камара на частните съдебни
изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1025/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
323/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Емилия Маринова Маринова чрез
адвокат Десислава Йовчева, София, ул. Ивайло
29, ап. 1; Зорка Борисова Асенова, с. Гложене,
ул. Бели брег 31; Фея Борисова Караджова чрез
адвокат Десислава Йовчева, София, ул. Ивайло
29, ап. 1; Мирослав Борисов Христов, с. Гложене,
ул. Ленин 82, вх. А, ет. 3, ап. 8, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2, и трета
страна Иконом Симеонов Игнатов, с. Гложене,
ул. Васил Друмев 110.
Второ търговско отделение, 1097/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6133/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Румен Ценков Крумов, София, ж.к.
Дианабад, бл. 20, вх. Б, ет. 8, ап. 44, срещу ЗАД
„Армеец“, София, ул. Стефан Караджа 2.
НА 19.10.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1362/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1926/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Любомир Ерменчов Василев, София,
ул. Цар Асен 5, ет. 2, к-ра 10; Марияна Ерменчова Тодорова чрез адвокат Снежана Стоилова,
София, ул. Цар Асен 5, ет. 2, кантора 10; Емилия
Василева Белчева чрез адвокат Снежана Стоилова, София, ул. Цар Асен 5, ет. 2, кантора 10;
Диана Василева Тодорова чрез адвокат Снежана
Стоилова, София, ул. Цар Асен 5, ет. 2, кантора
10, срещу Траянка Иванова Василева, София,
ж.к. Илинден, бл. 55, вх. Д, ет. 7, ап. 110; Валери Цветанов Владимиров чрез адвокат Станиш
Генадиев Златков, София, ж.к. Илинден, бл. 55,
вх. Д, ет. 7, ап. 110; Росица Цветанова Стоянчева
чрез адвокат Станиш Генадиев Златков, София,
ж.к. Илинден, бл. 55, вх. Д, ет. 7, ап. 110; Лиляна
Асенова Василева чрез адвокат Станиш Генадиев Златков, София, ж.к. Илинден, бл. 55, вх. Д,
ет. 7, ап. 110; Весела Петрова Владимирова чрез
адвокат Станиш Генадиев Златков, София, ж.к.
Илинден, бл. 55, вх. Д, ет. 7, ап. 110.
Първо гражданско отделение, 1476/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1379/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Надежда Борисова Радкова, София,
ул. Раковски 127, офис Център Яким Цветанов,
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стая 202; Евга Борисова Георгиева чрез адвокат
Веселина Бакърджиева, София, ул. Раковски
127, офис център – Яким Цветанов, стая 202,
срещу Александър Николов Судоплатов, София,
ул. Русалка (Йордан Кискинов) 26; Александър
Василев Сухи, София, ул. Русалка (Йордан Кискинов) 26, ет. 3, ап.6; Зоя Кръстева Борманлийска
чрез адвокат Мартин Христов Мънчев, София,
ул. Димитър Хаджикоцев 102, вх. А, ет. 2, ап. 4;
Йорданка Стефанова Басарова чрез особен представител Даниел Пенков Димитров, София, ул.
Цар Асен 16, ет. 4, ап. 8; Иван Михайлов Басаров
чрез особен представител адвокат Новела Белчева
Купенова, София, бул. Витоша 1А, ет. 4, ап. 8.
Първо гражданско отделение, 1477/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
198/2010 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Венцислав Захариев Недялков, Самоков, пл. Захари Зограф 1, ет. 2, стая 1, срещу
Мария Йорданова Харалампиева, Самоков, ж.к.
Самоково, бл. 15, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 1493/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
226/2010 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Маргаритка Тодорова Илиева, Шумен,
ж.к. Херсон, бл. 1, вх. 1, ап. 5; Иванка Макариева
Георгиева, Шумен, ул. Генерал Тошев 1, вх. Г,
ет. 7, ап. 21, срещу Милена Михайлова Крумова,
Шумен, ж.к. Херсон 1, вх. А, ап. 5; Павлин Илиев
Крумов, Шумен, ж.к. Херсон 1, вх. 1, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 1535/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2244/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Васил Костов Скотунов, София, ул.
Чаталджа 28, срещу държавата чрез министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19;
държавата чрез министъра на финансите, София,
ул. Георги Сава Раковски 102.
Първо гражданско отделение, 1538/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
275/2010 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Теменужка Василева Игнатова чрез
адвокат Стоян Обретенов, София, ул. Солунска
45, ап. 19, срещу Иванка Василева Стойкова,
София, ул. Зографски манастир, бл. 128, вх. В,
ап. 62; Магладена Петрова Антова, София, ж.к.
Яворов, бл. 66, вх. Б, ап. 4; Елена Петрова Масларова, София, ул. Яворов, бл. 66, вх. Б, ап. 4;
Росица Петрова Антова, София, ул. Яворов,
бл. 66, вх. Б, ап. 4; Кирил Василев Антов чрез
адвокат Милка Малинова Христова, Перник, ул.
Търговска 42, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 193/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
172/2010 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Агнес Борисова Средкова чрез адвокат
Диди Вулджева, София, ул. Цар Асен 10, ап. 7,
срещу Огнян Радославов Деспотов чрез адвокат
Лилия Станчева, Видин, ул. 6 септември 17.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1379/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
69/2010 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Димитър Димитров Живков, с. Згориград, ул.
Георги Димитров 47; Диляна Димитрова Ефре-
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мова, с. Згориград, област Враца, ул. Георги Димитров 47; Кирил Петков Ефремов, с. Згориград,
ул. Георги Димитров 47, срещу Димитър Тодоров
Якимов, с. Ракево, област Враца; Красимира
Цветанова Митрова, Враца, ул. Втори юни 177,
вх. В, ап. 23; Зоя Цветанова Николова, Враца,
ж.к. Дъбника, бл. 24, вх. Г, ап. 86.
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 1407/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 339/2010 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, от управителя Петко Стойчев,
Хасково, ул. Сакар 2, срещу Петър Маринов
Киров, Хасково, ж.к. Орфей 26, вх. А, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 1771/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4430/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Екатерина Траянова Рибарова чрез
адвокат Александър Пелев, София, бул. Патриарх
Евтимий 21 вх. В, ет. 2, ап. 51; Цветанка Николова Рибарова чрез адвокат Александър Пелев,
София, бул. Патриарх Евтимий 21, вх. В, ап. 51;
Петър Благоев Видов чрез адвокат Александър
Пелев, София, бул. Патриарх Евтимий 21, вх. В,
ап. 51; Иван Александров Конев чрез адвокат
Александър Пелев, София, бул. Патриарх Евтимий 21, вх. В, ап. 51; Мария Миленова Пигулева
чрез адвокат Ирина Мюлерова, София, ул. Граф
Игнатиев 45, срещу „Тролекс“ – ООД, София,
бул. Е. Тотлебен 35 – 37.
Трето гражданско отделение, 147/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
165/2010 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Кремена Маринова Токушева като
майка и законна представителка на Валентин
Илиянов Вълчев чрез адвокат Ирена Русчева,
Силистра, ул. Христо Ботев 2, офис 2, срещу
Илиян Вълчев Вълчев чрез адвокат Веселка
Димитрова, Силистра, ул. Добруджа 1, ет. 3,
и контролираща страна Дирекция „Социално
подпомагане“ – Силистра, бул. Македония 169.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 621/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
642/2009 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Ангел Кирилов Стоянов, Кюстендил,
ул. Три кладенци 12, вх. Б, ет. 1, ап. 4, срещу
Петър Николов Петров, Кюстендил, ул. Демокрация 23, ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 634/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2425/2009 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Нели Димитрова Чолакова,
София, ул. Алдомировска 1, срещу „Стройкомерс – 2001“ – ООД, София, бул. Христо Ботев
48, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 1532/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 90/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Тети – 90“ – ЕООД, представлявано
от управителя Пламен Драганов Андонов, София,
кв. Враждебна, ул. Пета 9, срещу Васил Павлов
Вълков чрез адвокат Петър Станков, София, ул.
Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5.
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Четвърто гражданско отделение, 463/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
889/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Конфедерация на независимите синдикати
в България чрез адвокат Иван Сотиров, София,
пл. Македония 1, ет. 8, стая 13, п.к. 1040, срещу
Станчо Стоянов Станков, Карнобат, ул. Девети
септември 34, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 498/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1104/2009 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от Иван Ангелов Гергинов чрез
адвокат Екатерина Спасова, София, Търговски
дом, ет. 2, кантора 213, срещу Александър Любомиров Трендафилов, Самоков, пл. Захари Зограф
1; Мариана Иванова Трендафилова, Самоков,
пл. Захари Зограф 1; Ангел Стоянов Гергинов, с.
Алино, община Самоков; Снежанка Йорданова
Гергинова, с. Алино, община Самоков.
Четвърто гражданско отделение, 912/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2026/2010 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Радка Славова Моллова чрез адвокат
Биляна Димитрова, Варна, ул. Братя Миладинови
30, срещу Михаил Славов Моллов, гр. Суворово,
област Варна, ул. Любен Каравелов 6; Община гр.
Суворово, област Варна, и контролираща страна
Върховна касационна прокуратура, София, бул.
Витоша 2, и страна Мехмед Меджит Садула,
гр. Суворово, област Варна, ул. Цар Самуил 8;
Метин Меджит Садула, Варна, ж.к. Възраждане,
бл. 77, вх. А, ет. 1, ап. 4; Леман Меджит Юсмен,
гр. Суворово, област Варна, ул. Горски кладенец
(Б. Благоев) 6; Неджалия Садула Алиосманова, с.
Езерово, община Белослав, област Варна, ул.Дунав
12; Себиле Мехмед Садула, с. Дръндар, община
Суворово, област Варна.
НА 20.10.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 891/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
746/2009 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Данчо Митев Йорданов чрез адвокат
Григорова, Шумен, ул. Димитър Благоев 7, ет. 2,
офис 1, срещу „Лавена“ – АД, Шумен, Индустриална зона; Валентина Димитрова Йорданова
чрез адвокат Русев, Шумен, адвокатска колегия;
Милчо Тодоров Колев чрез адвокат Русева, Шумен, адвокатска колегия; Светла Стоянова Колева
чрез адвокат Русева, Шумен, адвокатска колегия.
Първо гражданско отделение, 970/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
170/2010 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Мая Божкова Игнатова-Мартинчева,
гр. Белене ул. Тр. Костов 19; Павлин Петров
Мартинчев, гр. Белене, ул. Тр. Костов 19; Петър
Михайлов Мартинчев чрез пълномощника си
Мая Божкова Игнатова-Мар, гр. Белене, ул. Тр.
Костов 19, срещу Ана Мариянова Мартинчева
чрез адвокат Йонка Янева, Плевен, ул. Д. Константинов 12; Анастасия Стоянова Мартинчева
чрез адвокат Йонка Янева, Плевен, ул. Д. Константинов 12; Любен Антонов Мартинчев чрез
адвокат Йонка Първанова Янева, Плевен, ул. Д.
Константинов 12; Наталия Мариянова Василева,
гр. Белене, ул. Цанко Церковски 5.
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Първо гражданско отделение, 1203/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
251/2010 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Николина Иванова Христова
чрез адвокат Николов, Велико Търново, ул. Цанко
Церковски 39, срещу Иван Николов Ангелов, с.
Иванча, област Велико Търново.
Първо гражданско отделение, 1462/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
657/2004 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Людмила Владимирова МатеваПетрова чрез адвокат Дянков, София, ул. Ами
Буе 33, ет. 3; Людмила Николаева Матева чрез
адвокат Дянков, София, ул. Ами Буе 33, ет. 3,
срещу „Искра – Силатроник“ – АД, чрез адвокат
Азманова, София, ул. Доспат 15, партер.
Първо гражданско отделение, 1499/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
307/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Атанас Ангелов Атанасов, с. Драгомир, ул. Дванадесета 4, срещу Никола Христов
Милев, Пловдив, ж.к. Тракия 121, вх. Б, ет. 4,
ап. 10; Тонка Георгиева Милева, Пловдив, ж.к.
Тракия 121, вх. Б, ет. 4, ап. 10.
Първо гражданско отделение, 52/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
145/2010 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Е.ОН България мрежи“ – АД,
Варна, ул. Девня 2, срещу „Рид – 07“ – ЕООД, чрез
адвокат Коева, Велико Търново, ул. България 1.
Първо гражданско отделение, 137/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
553/2010 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Централен кооперативен съюз, София,
бул. Г. С. Раковски 99, срещу Община Стрелча.
Първо гражданско отделение, 438/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1343/2010 по описа на ВКС, 1-во гр. отделение,
подадена от ТПК „Колектив“ чрез адвокати
Запрянов и Танева, Пловдив, ул. Хан Кубрат 8,
ет. 1, ап. 3, срещу ТПК „Колектив – 945“ чрез
адвокат Вълчев, Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 98, комплекс „Верея“, ет. 3, офис 308;
ТПК „Колектив 2“, Стара Загора, ул. Господин
Михайловски 5, вх. 3, ет. 2.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1242/2009, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
166/2009 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Анелия Ивайлова Кирова, с. Глогово, област
Ловеч; Ивайло Красимиров Киров, с. Глогово, област Ловеч; Красимир Ивайлов Киров, с. Глогово,
област Ловеч; Младен Ивайлов Киров, с. Глогово,
област Ловеч; Румяна Ивайлова Кирова, с. Глогово, област Ловеч, срещу Асен Симов Асенов,
с. Глогово, област Ловеч, ул. Пенка Михайлова
2; Росица Симова Илиева, с. Градежница, област
Ловеч, ул. Иван Вазов 345; Румен Симов Асенов,
с. Глогово, област Ловеч.
Второ гражданско отделение, 1441/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
756/2010 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Лиляна Димитрова Христова, Бургас,
ул. Генерал Гурко 19, срещу Боряна Иванова
Пантелеева, Бургас, ул. Съединение 4, ет. 3, ап. 9.
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Второ гражданско отделение, 275/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
519/2009 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „Еврометал“ – ООД, Добрич, бул. 25
септември 47, срещу Иван Денев Андреев, Балчик,
ул. Черни връх 9, и трета страна Министерство
на икономиката и енергетиката, София, ул. Славянска 8; Агенция за приватизация, София, ул.
Аксаков 29; Агенция за следприватизационен
контрол, София, бул. Г. М. Димитров 52А.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 473/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
455/2009 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност,
Велико Търново, пл. Център 2, сграда на областен
управител, стая 208, срещу Десислава Михайлова
Бюлер, Габрово, ул. Осми март 24, вх. Г, ет. 7,
ап. 37; Светослав Якимов Христов, с. Поповци,
област Габрово, ул. Незабравка 4; Хайнц Бюлер,
Германия, Франкфуртер Щрасе 3, 74072 Хайлброн,
и страна Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 1387/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
350/2010 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Сабри Сабриев Чаушев, с. Дебрен,
област Благоевград, срещу Сабиятка Ферадова
Асипова, с. Дебрен, област Благоевград; Кезим Сабриев Чаушев чрез особен представител
Калинка Харизанова, гр. Гоце Делчев, област
Благоевград, и контролираща страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2, и
страна Дирекция за социално подпомагане – гр.
Гоце Делчев, област Благоевград; Община гр.
Гоце Делчев, област Благоевград.
Трето гражданско отделение, 1713/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
280/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Йоана Кирилова Йотова, София,
ж.к. Люлин, бл. 627, вх. А, ет. 8, ап. 31, срещу
Нора Петрова Серафимова, София, ж.к. Младост,
бл. 432, вх. 3, ет. 5, ап. 71.
Трето гражданско отделение, 229/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
998/2010 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Георги Стефанов Бялков чрез
адвокат Светозар Георгиев Бялков, Велико Търново, ул. Васил Левски 15, ет. 4, офис 17; срещу
„Кентавър“ – ООД, чрез адвокат Иван Лясков,
Велико Търново, ул. Васил Левски 27, вх. Б.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1206/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2307/2003 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Любка Николава Цибулка, София,
ул. Гурко 37, срещу Тодор Димитров Соколов,
София, ул. Владайска 103.
Четвърто гражданско отделение, 1304/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 6874/2009 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, София, ул. Георги Белов 2, срещу
Йордан Цветков Христов, София, ж.к. Надежда
5, бл. 507, вх. Г, ет. 8, ап. 92.
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Четвърто гражданско отделение, 1654/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1060/2010 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Агенция „Пътна инфраструктура“, София, бул. Македония 3, срещу Димитър
Кирилов Талев, Петрич, ул. Яне Сандански 46.
Четвърто гражданско отделение, 1794/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1607/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Дамян Василев Стоянов, София, ул.
Любен Каравелов 5, ет. 6, срещу Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2;
Столична дирекция на вътрешните работи като
правоприемник на СД „Полиция“, София, ул.
Антим І № 5.
Четвърто гражданско отделение, 1834/2010,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 264/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Хадил Карауани чрез адвокат
Александър Николаев Димов, София, бул. Витоша 38, партер, срещу Кристиян Уасеф Сабаг
чрез адвокат Гергана Вълева, София, ул. Лайош
Кошут 53, ет. 1, ателие 2.
Четвърто гражданско отделение, 1871/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2060/2010 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Гарант Инс“ – ЕООД, Пловдив, ул.
Мадара 2, срещу Ильо Емилов Гаджев, Пловдив,
ул. Кичево 30, ап. 23.
Четвърто гражданско отделение, 109/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 5459/2010 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Кремиковци“ – АД (в несъстоятелност), представлявано от Цветан Стефанов
Банков – синдик, чрез юрисконсулт Константин
Атанасов, София, кв. Ботунец, срещу ЕТ Атанас
Лазаров Топалов с фирма „Меркурий – Атанас Топалов“, София, ж.к. Стрелбище, бл. 9А, ет. 2, ап. 6.
НА 24.10.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 186/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3064/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Седефчо Асенов Янев чрез адвокат Радостина Кучева, София, бул. Витоша 4,
ет. 3, срещу Стойко Асенов Цветанов; Кристина
Стойкова Цветанова чрез адвокат Милчо Пълов,
София, ул. Пиротска 56, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 243/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
553/2010 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Г.
С. Раковски 47, срещу Петър Василев Грозев,
Свиленград, ул. Стефан Стамболов 48.
Трето гражданско отделение, 945/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
решение от 25.03.2011 г. по описа на Висш адвокатски съвет, подадена от Николай Пенков Николов,
Враца, ул. Софроний Врачански 3, ет. 3, офис 2;
Пламен Борисов Цветков, Враца, ул. Софроний
Врачански 3, ет. 3, офис 2, срещу Висш адвокатски
съвет, София, ул. Цар Калоян 1А.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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253/2010 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Юлиян Димитров Александров чрез
адвокат Красимир Иванов Босев, Монтана, ул.
Васил Левски 15, ет. 2, срещу София Юлианова
Александрова чрез адвокат Вера Николова, Монтана, ул. Генерал Столетов 26, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 124/2011,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 345/2010 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от „Устои“ – АД, чрез адвокат Павлина
Иванова, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2, срещу
Златка Петрова Димитрова чрез адвокат Виктория
Недялкова, Русе, ул. Борисова 8, ет. 5.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 861/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2844/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Даринка Стефанова Стоянова чрез
адвокат Борислав Златков, София, ул. Ангел
Кънчев 25, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 41.
Първо търговско отделение, 1018/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
344/2010 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Иван Василев Ангелов, Хасково, ул.
Генерал Скобелев 2, ет. 2; Мариана Василева
Ангелова, Хасково, ул. Генерал Скобелев 2, ет. 2;
Васил Ангелов Ангелов, Хасково, ул. Генерал
Скобелев 2, ет. 2, срещу Златина Димитрова
Божинова, Хасково, ул. Княз Богориди 9.
НА 25.10.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 265/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
894/2010 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от „Палфингер Продукционстехник България“ – ЕООД, чрез адвокат Христинка Маринова
Вишева, Павликени, пл. Свобода 24, срещу Иван
Митков Ангелов, с. Чомаковци, ул. Гео Милев 9.
Трето гражданско отделение, 276/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
659/2010 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД,
Перник, ул. Средец 11, срещу Иван Петров Георгиев, Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 38, вх. Д,
ет. 4, ап. 108.
Трето гражданско отделение, 416/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
104/2011 по описа на ВКС, 3-то гр. отделение,
подадена от Севдалина Цанева Цанева, Стара
Загора, кв. Три чучура – север, бл. 63, вх. 0,
ет. 2, ап. 4, срещу „Медицински център І – Попово“ – ЕООД, Попово.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 506/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
686/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЕТ Божидар Андреев Петракиев с
фирма „Агро – индустриал – Божидар Петраки“,
София, ж.к. Лозенец, ул. Златовръх 4, супермаркет
„Елемаг“, срещу Агенция за следприватизационен
контрол, София, бул. Г. М. Димитров 52А.
Второ търговско отделение, 742/2010, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 30/2010
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
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„Чанев“ – ООД, чрез адвокат Юлиана Колева,
Сливен, ул. Самуиловско шосе 1, срещу „Вторични суровини“ – ООД, чрез адвокат Христова,
Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1.
Второ търговско отделение, 762/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1908/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Стефанка Цветкова Липовска чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Паисий
Хилендарски 33, офис 3; Иво Илинов Липовски
чрез неговата майка и законен представител
Мариела Огнянова Стойкова чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Паисий Хилендарски 33,
офис 3, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД,
София, ул. Георги Бенковски 3.
Второ търговско отделение, 806/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1216/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Галя Генчева Драгоева чрез адвокат
Анелия Станчева, Казанлък, ул. Кирил и Методий
5, ет. 1, офис 7; Мариана Марианова Драгоева
чрез своята майка и законен представител Галя
Генчева Драгоева, адвокат Анелия Станчева,
Казанлък, ул. Кирил и Методий 5, ет. 1, офис 7,
срещу Община Казанлък, бул. Розова долина 8.
Второ търговско отделение, 860/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Анета Атанасова Иванова чрез адвокат
Татяна Дончева, София, ул. Уилям Гладстон 32,
ет. 5, срещу „Мода АРБ“ – ООД, чрез адвокат
Зорница Горанова-Маркова, Монтана, ул. Любен
Каравелов 1А, ет. 2, офис 6.
НА 26.10.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 111/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
370/2010 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Венера Атанасова Славчева, Плевен, ул. Ал. Стамболийски 49, ет. 4, ап. 7,
срещу Даниел Владимиров Бебенов чрез особен
представител Валери Начев, Плевен, ул. Дим. Константинов 23А, партер; Бойко Дамянов Божинов,
Плевен, ул. Сопот 5; Атанас Николов Славчев,
Плевен, ул. Ал. Стамболийски 49, ет. 4, ап. 8;
Цветанка Бутева Славчева, Плевен, ул. Ал. Стамболийски 49, ет. 4, ап. 8; ЕТ „Соларис – Мери
Пенчева“ чрез Мери Пенчева Иванова, Плевен,
ул. Серес 36, ет. 5.
Трето гражданско отделение, 354/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
932/2010 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от „Юробанк И Еф Джи България“ – АД,
представлявана от главен изпълнителен директор
Антониос Хасиотис, София, бул. Цар Освободител
14, срещу Диана Симеонова Маркова чрез адвокат
Георги Донков, Ботевград, пл. Саранск 5Г, ет.1.
Трето гражданско отделение, 887/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1/2011 по описа на Камара на частните съдебни
изпълнители, подадена от частен съдебен изпълнител Ралица Тодорова Касабова чрез адвокат
К ирил А ндреев, Велико Търново, ул. Васил
Левски 15, ет. 9, срещу Камара на частните
съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска 7,
ет. 4; Министерство на правосъдието, София,
ул. Славянска 1.
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Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 664/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
742/2010 по описа на 1 гр. отделение на ВКС,
подадена от „Зърнени храни“ – АД, София, бул.
Витоша 15; „Слънчеви лъчи трейд“ – ЕООД,
София, ул. Княз Батенберг 1.
Второ търговско отделение, 943/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1076/2009 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Застрахователно дружество „Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43,
срещу „Миркат“ – ООД, чрез адвокат Веселин
Рашков, София, ул. Лайош Кошут 22, ет. 1, ап. 2;
Христо Иванов Марковски, Пловдив, пл. Кочо
Честименски 2, вх. Б, ет. 1, и трета страна Таня
Димитрова Методиева, Пловдив, ул. Парчевич
48, вх. А, ет. 3, ап. 5.
Второ търговско отделение, 1008/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
146/2010 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Бойка Стойчева Пенчева, действаща
като ЕТ с фирма „Боби – Бойка Пенчева“ чрез
адвокат Георги Минков, Габрово, ул. Скобелевска
28А; срещу „Е.ОН – България Продажби“ – АД,
Варна, Бизнес парк – Варна, сграда 6; „Е.ОН
България Мрежи“ – АД, Варна, ул. Девня 2.
Второ търговско отделение, 1023/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
26/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Кънчо Петков Бонев, Варна, ул. Е.
П. Райчев, бл. 2, вх. А, ап. 133, срещу Съюз на
офицерите и сержантите от запаса, София, бул.
Христо Ботев 48.
Второ търговско отделение, 1100/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9492/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Застрахователно акционерно дружество
„Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2,
срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД, София,
ул. Георги Бенковски 3.
Второ търговско отделение, 70/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 287/2010
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул.
Георги Бенковски 3, срещу Петър Генков Петров,
гр. Бяла, ул. Ал. Стамболийски 37; Петър Генков
Петров, гр. Бяла, ул. Ал. Стамболийски 37.
Второ търговско отделение, 119/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
849/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Стефан Николаев Маджаров, София,
бул. Васил Левски 69; Атанас Николаев Маджаров,
Пазарджик, ул. Ген. Гурко 38, срещу Мазен Карман
Мохамед, Пазарджик, ул. Стефан Караджа 17А.
Второ търговско отделение, 209/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
436/2010 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Община Чупрене чрез адвокат Лидия
Кулаксъзова, София, ул. Цар Асен 3, ет. 2, срещу
Зорница Руменова Гюзелска-Чанева чрез адвокат
Станислава Людмилова, Видин, ж.к. Химик,
бл. 30, ет. 4, ап. 14.
Второ т ърговско отделение, 217/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
516/2010 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от Стилияна Йорданова Джурова чрез
адвокат Любомир Георгиев Георгиев, София, ж.к.
Люлин 10, бл. 109 П, ет. 7, ап. 21, срещу Застрахователна компания „Български имоти“ – АД,
София, ул. Балша 8.
Второ търговско отделение, 227/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1726/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Атлаз – В“ – АД, чрез адвокат Боряна Тончева, Враца, ул. Христо Ботев 16, ет. 2;
Национална агенция за приходите, София, бул.
Дондуков 52.
Второ търговско отделение, 567/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 63/2010
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Национална агенция за приходите, София, бул.
Княз Дондуков 52, срещу „Екоплам“ – ЕООД,
Враца, ул. Генерал Леонов 65, вх. А, ет. 1, ап. 2.
НА 27.10.2011 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 904/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
90/2010 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Елка Иванова Ганева чрез
адвокат Йордан Йорданов с адрес Павликени, пл.
Свобода 24, ет. 1, срещу „Каполи Ер“ – ООД, гр.
Бяла, област Русе, ул. Арнолди 1, бл. Модул, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 1497/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
354/2010 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от „Димитър Делийски – Дими“ – ЕООД,
чрез адвокат Марин Марковски, София, ул. Цар
Асен 9А, ет. 1, ап. 1, срещу Валентин Методиев
Кюркчийски, гр. Сапарева баня, ул. Победа 4.
Трето гражданско отделение, 84/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1935/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Снежина Симеонова Райкова, София,
бул. Евлоги Георгиев 76, ет. 3, ап. 7; Венцислава
Димитрова Райкова, София, бул. Евлоги Георгиев 76, ет. 3, ап. 7, срещу Иваничка Стефанова
Димитрова чрез адвокат Трифон Георгиев Генов,
София, бул. България 50, бл. 2, вх. 3, ет. 1, ап. 3.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 632/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1684/2009 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Александър Валентинов Бойчев,
Перник, ул. Струма, бл. 4, ап. 9, чрез адвокат
Иван Йовчев, София, ул. Ивайло 29, ап. 1, срещу
„Дженерали застраховане“ – АД, чрез адвокат
Атанас Петков, София, бул. Дондуков 68.
Първо търговско отделение, 894/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
159/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул.Витоша
17, срещу ЗПАД „ДЗИ – Общо застраховане“ –АД,
София, бул. Г. Бенковски 3.
Първо търговско отделение, 896/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2178/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат
Стефан Вълчев, София, бул. Джеймс Баучер 87,
срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – АД, София,
ул. Георги Бенковски 3.
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Първо търговско отделение, 992/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
281/2010 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от ЕТ Ленчо Димитров Момчилов с
фирма „Метал рапид – Ленчо Момчилов“ чрез
адвокат Цветана Чопаринова, Панагюрище, ул. Г.
Бенковски 8, срещу „Интер къмпани“ – ООД,
в ликвидация, с ликвидатор и управител Деян
Мирчев Касабов чрез адвокат Ивелина Христова,
Шумен, ул. Хан Кормисош 4.
Първо търговско отделение, 1059/2010, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7473/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Ямболпроект“ – ЕООД, с управител
Александър Петров чрез адвокат Жана Костова, Ямбол, ул. Арда 16, срещу Държавен фонд
„Земеделие“, София, бул. Цар Борис ІІІ № 136.
9963
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че по жалба на
министъра на регионалното развитие и благоустройството е образувано адм.д. № 1438/2011
по оп иса на с ъда с п ред ме т на оспорва не
Решение № 036 от 31.03.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Приморско, с което е одобрен подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за поземлен имот 37023.21.30,
37023.21.38, 37023.21.28, 37023.21.29, 37023.501.483,
37023.501.530, 37023.501.531, 37023.501.559 и
37023.501.560 по кадастралната карта на гр.
К итен. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, за което
следва да подадат заявление, съдържащо реквизитите, указани в чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ.
10073
615. – Административният съд – Враца, на
основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. д. № 318/2011 по жалба на Мариус
Христов Иванов, Татяна Станкулова Цоева, Лиляна Цветкова Илиева, Цветан Христов Илиев,
Димитър Георгиев Цонев, Даниела Атанасова
Ценова, Любомир Димитров Георгиев, Любомир
Ценов Георгиев, Валентин Георгиев Ценов, Пламена Борисова Ценова, Любен Любенов Манчев, Вили Ангелова Манчева, Еленка Иванова
Ценкова, Цено Георгиев Ценов, Павлин Ангелов
Дамянов, Веселка Тихомирова Дамянова, Елена
Генова Ганева, Десислава Стефанова Тодорова,
Владимир Петров Симеонов, Анелия Любенова Ценова от Враца против Заповед № 1174 от
05.10.2009 г. на кмета на Община Враца, с която
на основание чл. 129, ал. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и
2 ЗУТ, заявление № 9400-0-11352 от 22.07.2009 г.
от Йордан Цветков Вачев, предписание № 60
от 12.05.2008 г. за допускане за изработване на
ЧИ на ПУП и Решение № 13 от Протокол № 14
от 23.07.2009 г. на ОЕСУТ при Община Враца
е одобрен проект за ЧИ на ПУП (ПРЗ) за обединяване на УПИ (парцел ХІ) и УПИ (парцел
ХVІІ) в един общ УПИ (парцел ХІ-3640), кв. 176
от плана на ЦГЧ на гр. Враца. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да бъдат конституирани като ответници
в съдебното производство чрез подаване на
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заявление до А дминистративния съд – Враца,
по адм. д. № 318/2011, което да съдържа: трите
имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец
и адреса, заявен в съответната администрация,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български
език, седалището и последния посочен адрес на
управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; 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
индивидуални я административен акт, както
и за присъединяване към подадени жалби в
законоустановения срок. Делото е насрочено в
открито заседание за 18.10.2011 г. от 14 ч.
10142
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че Пенка
Димитрова Тодорова с адрес София 1680, ж.к.
Красно село, бл. 15А, вх. 1, ет. 1, ап. 3, е оспорила
Заповед № 11 ОА-517 от 25.02.2011 г. на кмета
на Община Пловдив, с която е одобрен проект
за изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв. 12
по плана на ЮИЗ – III част, гр. Пловдив, като
от УПИ III – за разширение на тролейбусно
депо, и УПИ IV – почивно дело, кв. 12 по плана
на ЮИЗ III част, Пловдив, се урегулират нови
У ПИ, както следва: У ПИ III – за разширение на тролейбусно депо; УПИ IV – почивно
дело, и УПИ IX – 536.511, производствена и
обслу ж ваща дейност за ПИ № 56784.536.511
по КК – Пловдив, и нова улица – тупик с о.т.
113г – 113д за обслужване на нов УПИ IX, по
кафявите и зелените зачертавания, линии, щрихи
и надписи за регулация. За новопроектирания
УПИ IX – 536.11, производствена и обслужваща
дейност, ПУП – ПЗ е по червените прекъснати
линии за свободно застрояване и матрица с устройствени показатели за зона „СОП“ с Пзастр.
до 60%; Позел. мин. 20%; Кинт до 3,0; Р 100%
в син цвят, досежно ПИ пл. № 497, включен в
УПИ III за разширение на тролейбусно депо,
кв. 12 по регулационен план на ЮИЗ III част,
Пловдив, за което е образувано адм.д. № 1218
по описа на съда за 2011 г., първо отделение
III състав. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници по делото в едномесечен срок от обнародване на обявлението
чрез заявление, което съдържа: трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; 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; номер на делото; акта, който се оспорва, и ограна, който го е издал; изявление,
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че занитересованото лице желае да бъде конституирано в производството като ответник;
подпис на заявителя. Към заявлението да се
приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Административно дело № 1218/2011
е насрочено за 11.10.2011 г. от 9 ч.
10161
Административният съд – София-град, уведомява, че е образувано адм.д. № 8633 по описа
на съда от 2010 г. на ІІ отделение, 36 състав,
насрочено за 20.10.2011 г., по жалба на Емилия
Василева Георгиева, Симеон Василев Симеонов,
Альонушка Георгиева Готева и Стоян Крумов
Спиридонов, всичките от София, против Заповед
№ РД-09-50-1243 от 26.11.2009 г. на главния архитект на Столична община, с която е одобрено
изменение на ПЗ за УПИ ІІ, ІІІ и ІV, кв. 90, м.
Бул. Ломско шосе, одобрен е РУП за УПИ ІІ, ІІІ
и ІV, кв. 90, м. Бул. Ломско шосе, и ПР за кв.
90, м. Бул. Ломско шосе, УПИ ІІ-660, ІІІ-659-3А
ЖС и ОО и ІV-657, 658. 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 обявлението, което да съдържа следната
информация: трите имена и адреса, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; 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; номер
на делото; акта, който се оспорва, и органа,
който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в
производството като ответник; 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.
10122
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от Теньо Динев Динев от Стара
Загора, ул. Света Троица 167, против Заповед
№ РД-25-1012 от 6.06.2011 г. на заместник-кмета
на Община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план – работен устройствен
план (план за застрояване и силуетно оформяне)
на УПИ № VІІ-3159, кв. 87 Възраждане, гр. Стара Загора, и свързано допълващо застрояване
между УПИ № VІ-3158, УПИ № VІІ-3159 и УПИ
№ ХІV-3166. По оспорването е образувано адм.д.
№ 338/2011 по описа на А дминист ративни я
съд – Стара Загора. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането им като ответници в производството по
адм.д. № 338/2011 в едноседмичен срок от деня
на обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“. Заявлението да е със съдържание,
отговарящо на изискванията на чл. 218, ал. 4
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ЗУТ. Към заявлението да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба.
10121
Административният съд – Хасково, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от Кооперация „РКС“ със
седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Скопие 1, представлявана от Живко Стефанов
Йончев – председател, срещу Заповед № 789
от 4.07.2011 г. на кмета на Община Хасково, с
която се одобрява ПУП – изменение на плана
за регулация на ПУП – план за застрояване
на УПИ I – за обществен център, кв. 9, ИИЗ,
Хасково. По оспорването е образувано адм.д.
№ 582/2011 по описа на съда. В едномесечен срок
от обнародване съобщението заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
в съдебното производство чрез подаване на заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Заявлението да
бъде придружено с писмени доказателства по
чл. 218, ал. 5 ЗУТ, удостоверяващи качеството
на заинтересовано 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.
10160
Ловеш к и я т ра йонен с ъд, І V г р. с ъ с та в,
призовава Иван Димитров Цолов с последен
адрес Торонто – Канада, по чл. 30, ал. 2 ЗС.
Образувано е гр.д. № 1148/2011 по описа на ЛРС
по искова молба, заведена от Иван Димитров
Цолов от Ловеч, против Иван Димитров Цолов,
който да се яви в канцеларията на РС – Ловеч,
в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ и да получи
исковата молба и приложените към нея писмени доказателства по чл. 30, ал. 2 от Закона за
собствеността, предявена срещу него от Иван
Димитров Цолов от Ловеч, ул. Цачо Шишков
15, чрез адвокат Стоянка Тихолова от ЛАК. В
противен случай съобщението да се приложи към
делото като редовно връчено и ще им назначи
особен представител на разноски на ищеца.
10074
Софийският районен съд, 46 състав, I ГО,
съобщава на Рубен Дарон Мануелян, с неизвестен адрес, и Симбат Дарон Мануелян, с
неизвестен адрес, че по искова молба на Цено
Нейчев Нейчев е образувано гр.д. № 8584/2011
по описа на СРС, 46 състав, и в двуседмичен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се явят в канцеларията на
СРС, бул. Драган Цанков 6, за получаване на
препис от исковата молба и приложенията към
нея. В случай че не се явят да получат книжата
в указания срок, те ще се приложат към делото
и ще се считат редовно връчени. Ответниците
да посочат съдебни адреси, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
10098
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Варненският окръжен съд, дванадесети състав,
обявява, че е образувано производство по гр.д.
№ 2476 по описа за 2010 г. на ВОС, ХІІ състав,
по предявени от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност
искания за отнемане в полза на държавата на
придобитото от ответниците имущество, както
следва:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Мартин
Савов Марчев:
– 1/4 идеална част от недвижим имот в землището на с. Мокрен, община Котел, област Сливен,
ЕКАТТЕ № 00045, а именно: нива от 9,533 дка
в местността Мегдан Гюмя, представляващ им.
№ 53013 по плана;
– 1/4 идеална част от недвижим имот в землището на с. Мокрен, община Котел, област Сливен,
ЕКАТТЕ № 00045, а именно: нива от 9,814 дка в
местността Мегдан Гюмя, представляваща им.
№ 53073, от който са били образувани им. № 53109
и 53110 по плана;
– 1/4 идеална част от недвижим имот в землището на с. Мокрен, община Котел, област Сливен,
ЕКАТТЕ № 00045, а именно: нива от 7,119 дка
в местността Кара Чалък, представляваща им.
№ 40020, от който са били образувани им. № 40035
и 40036 по плана, всичките три недвижими имота
придобити от Мартин Савов Марчев с нотариален
акт № 22, том II, дело № 251 от 27.04.2007 г. за
покупко-продажба;
– 1/2 ид. ч. от земеделска земя: ливада от 5
дка в землището на гр. Котел, с идентификатор
№ 39030.37.82, придобита от Мартин Савов Марчев с нотариален акт № 98, том I, дело № 110 от
17.03.2008 г. за покупко-продажба;
– 1/2 ид. ч. от земеделска земя в землището на
с. Мокрен, ЕКАТТЕ 00045, община Котел, област
Сливен, а именно: нива от 2,846 дка в местността
Червенката, представляващ им. № 043064 по плана, придобита от Мартин Марчев с нотариален
акт № 112, том I, дело № 128 от 24.03.2008 г. за
покупко-продажба;
– 1/2 идеална част от земеделска земя в землището на с. Мокрен, ЕКАТТЕ 00045, община
Котел, област Сливен, а именно: ливада от 1,069
дка в местността Дерменолу, представляващ им.
№ 052003 по плана на с. Мокрен, придобита от
Мартин Савов Марчев с нотариален акт № 114,
том I, дело № 130 от 24.03.2008 г. за покупкопродажба;
– 1/2 идеална част от земеделска земя в землището на с. Мокрен, ЕКАТТЕ 00045, община
Котел, област Сливен, а именно: ливада от 2,231
дка в местността Лахналъка, представляващ им.
№ 009011 по плана, придобита от Мартин Савов
Марчев с нотариален акт № 115, том I, дело № 131
от 24.03.2008 г. за покупко-продажба;
– 1/2 идеална част от земеделска земя в землището на с. Мокрен, ЕКАТТЕ 00045, община
Котел, област Сливен, а именно: нива от 3,075 дка
в местността Кара Чалък, представляваща имот
№ 040031 по плана, придобита от Мартин Савов
Марчев с нотариален акт № 99, том 1, рег. № 127,
дело № 111 от 17.03.2008 г. за покупко-продажба;
– 1/2 идеална част от недвижим имот в землището на с. Кипилово, ЕКАТТЕ 36854, община
Котел, а именно: пасище, мера от 20,44 дка, имот
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№ 000655, придобита от Мартин Савов Марчев
с нотариален акт № 44, том II, рег. № 319, дело
№ 276/2008 за покупко-продажба;
– 1/2 идеална част от недвижим имот в землището на с. Боринци, ЕКАТТЕ 05480, община
Котел, област Сливен, а именно: нива от 1,741
дка в местността Паничерска махала, представляваща имот № 069012 по плана;
– 1/2 идеална част от недвижим имот в землището на с. Боринци, ЕКАТТЕ 05480, община
Котел, област Сливен, а именно: нива от 0,889 дка
в местността Протестанското, представляващ
имот № 009007 по плана, двата недвижими имота
придобити от Мартин Савов Марчев с нотариален
акт № 130, том II, peг. № 429 от 1.07.2008 г., дело
№ 372/2008 г. за покупко-продажба;
– 1/2 идеална част от недвижим имот: земеделска земя в землището на с. Градец, ЕКАТТЕ
17436, община Котел, област Сливен, а именно:
полска култура от 8,778 дка в местността Диканария, представляваща имот № 017022 по плана,
придобита от Мартин Савов Марчев с нотариален
акт № 163, том II, вх. рег. № 478 от 17.07.2008 г.,
дело № 407/2008 г. за покупко-продажба;
– 1/2 идеална част от недвижим имот: земеделска земя в землището на с. Градец, ЕКАТТЕ
17436, община Котел, област Сливен, а именно:
полска култура от 9,001 дка в местността Диканария, представляваща имот № 017023 по плана,
придобита от Мартин Савов Марчев с нотариален
акт № 164, том II, вх. рег. № 479 от 17.07.2008 г.,
дело № 408/2008 г. за покупко-продажба;
– 1/2 идеална част от недвижим имот в землището на с. Мокрен, ЕКАТТЕ 00045, община
Котел, област Сливен, а именно: нива от 5,340
дка в местността Хотуля, представляваща имот
№ 034011 по плана;
– 1/2 идеална част от недвижим имот в землището на с. Мокрен, ЕКАТТЕ 00045, община
Котел, област Сливен, а именно: нива от 3,430
дка в местността Хотуля, представляваща имот
№ 034054 по плана;
– 1/2 идеална част от недвижим имот в землището на с. Мокрен, ЕКАТТЕ 00045, община
Котел, област Сливен, а именно: нива от 3,272
дка в местността Дерменолу, представляваща
имот № 052004 по плана, трите недвижими имота
придобити от Мартин Савов Марчев с нотариален
акт № 50, том IV, вх. рег. № 870 от 11.11.2008 г.,
дело № 408/2008 г. за покупко-продажба;
– 1/2 идеална част от недвижим имот в землището на с. Мокрен, ЕКАТТЕ 00045, община
Котел, област Сливен, а именно: нива от 3,735
дка в местността Крушака, представляваща имот
№ 045065 по плана;
– 1/2 идеална част от недвижим имот в землището на с. Мокрен, ЕКАТТЕ 00045, община
Котел, област Сливен, а именно: нива от 3,075
дка в местността Кара Чалък, представляваща
имот № 040032 по плана, двата недвижими имота
придобити от Мартин Савов Марчев с нотариален
акт № 119, том IV, вх. рег. № 998 от 9.12.2008 г.
за покупко-продажба;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, земеделска земя в землището на гр. Котел, ЕКАТТЕ
39030, област Сливен, а именно: ливада от 4,089
дка в местността Кадийска чешма, представляваща имот № 021007 по плана и идентификатор
№ 39030.21.7;
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– 1/2 идеална част от недвижим имот, земеделска земя в землището на гр. Котел, ЕКАТТЕ
39030, област Сливен, а именно: ливада от 8,701
дка в местността Кадийска чешма, представляваща имот № 021021 по плана и ид. № 39030.21.21;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, земеделска земя в землището на гр. Котел, ЕКАТТЕ
39030, област Сливен, а именно: ливада от 14,729
дка в местността Чукарите, представляваща имот
№ 036041; по скица в местността Мала глогова с
идентификатор № 39030.36.41;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, земеделска земя в землището на гр. Котел, ЕКАТТЕ
39030, област Сливен, а именно: ливада от 3,546
дка в местността Чукарите, представляваща имот
№ 036001 по плана; по скица в местността Мала
глогова с идентификатор № 39030.36.1;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, земеделска земя в землището на гр. Котел, ЕКАТТЕ
39030, област Сливен, а именно: ливада от 2,482
дка в местността Чукарите, представляваща имот
№ 036059 по плана; по скица имотът е 2,096 дка
в местността Жилова чешма, ид. 39030.36.59;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, земеделска земя в землището на гр. Котел, ЕКАТТЕ
39030, област Сливен, а именно: ливада от 5,499
дка в местността Чукарите, представляваща имот
№ 036057 по плана; по скица имотът се намира
в местността Мала глогова с идентификатор
№ 39030.36.57, описаните по-горе шест недвижими
имота са придобити от Мартин Савов Марчев
с нотариален акт № 149, том IV, вх. рег. № 1068
от 15.12.2008 г., дело № 814/2008 г. за покупкопродажба;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, земеделска земя в землището на с. Мокрен, ЕКАТТЕ
00045, община Котел, област Сливен, а именно:
нива от 4,560 дка в местността Конак тарла,
представляваща имот № 056014 по плана, придобита от Мартин Савов Марчев с нотариален
акт № 77, том V, вх. рег. № 1150 от 21.12.2007 г.,
дело № 408/2007 г. за покупко-продажба;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, земеделска земя в землището на с. Мокрен, ЕКАТТЕ
00045, община Котел, Сливенска област, а именно: ливада от 0,620 дка в местността Лахналъка,
представляваща имот № 009018 по плана, придобита от Мартин Савов Марчев с нотариален акт
№ 55, том IV, вх. рег. № 875 от 12.11.2008 г., дело
№ 721/2008 г. за покупко-продажба;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, земеделска земя в землището на с. Мокрен, ЕКАТТЕ
00045, община Котел, област Сливен, а именно:
нива от 8,800 дка в местността Петко меше,
представляваща имот № 051062 по плана, придобита от Мартин Савов Марчев с нотариален акт
№ 4, том III, вх. рег. № 674 от 19.06.2009 г., дело
№ 203/2009 г. за покупко-продажба;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, земеделска земя в землището на с. Мокрен, ЕКАТТЕ
00045, община Котел, област Сливен, а именно:
нива от 10,421 дка в местността Конак тарла,
представляваща имот № 055025 по плана, придобита от Мартин Савов Марчев с нотариален
акт № 199, том II, вх. рег. № 669 от 18.06.2009 г.,
дело № 198/2009 г. за покупко-продажба;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, земеделска земя в землището на с. Мокрен, ЕКАТТЕ
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00045, община Котел, област Сливен, а именно:
нива от 5,233 дка в местността Конак тарла,
представляваща имот № 056019 по плана;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, земеделска земя в землището на с. Мокрен, ЕКАТТЕ
00045, община Котел, област Сливен, а именно:
нива от 7,042 дка в местността Мегдан Гюмя,
представляваща имот № 053011 по плана, описаните по-горе два недвижими имота са придобити от Мартин Савов Марчев с нотариален акт
№ 150, том V, вх. рег. № 1486 от 22.12.2009 г., дело
№ 467/2009 г. за покупко-продажба;
– тавански етаж, състоящ се от апартамент
№ 3, със застроена площ 97 кв.м и склад със
застроена площ 37 кв. м: самостоятелен обект в
сграда с идентификатор № 39030.501.928.1.3, описаните по-горе два недвижими имота са придобити
от Мартин Савов Марчев с Постановление за
възлагане на недвижим имот дв. вх. peг. № 41 от
2.08.2010 г., акт № 24, том I, партида 4432,4433;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, земеделска земя в землището на гр. Елена, ЕКАТТЕ
27190, област Велико Търново, а именно: нива
от 4 дка, местност Московското, имот № 131001
по картата на землището, придобит от Мартин
Савов Марчев с нотариален акт № 99, том VIII,
вх. рег. № 1825 от 19.12.2008 г., дело № 1591/2008 г.
за покупко-продажба;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, земеделска земя в землището на с. Скала, ЕКАТТЕ
66682, община Сунгурларе, област Бургас, а
именно: нива от 19,376 дка в местността Дринколица, представляваща имот № 146001 по плана,
придобит от Мартин Савов Марчев с нотариален
акт № 7, том X, вх. рег. № 2785 от 30.06.2008 г.,
дело № 1918/2008 г. за покупко-продажба;
– 1/2 идеална част от недвижим имот в
землището на гр. Карнобат, ЕК АТТЕ 36525,
община Карнобат, област Бургас, а именно:
нива в местността Карънджика, с площ от 3,290
дка, съставляваща поземлен имот № 084004 по
плана за земеразделяне, придобит от Мартин
Савов Марчев с нотариален акт № 32, том Х,
дело № 1345/2010 г., вх. рег. № 3524/2010 г., за
покупко-продажба;
– самостоятелен обект в сграда – ателие № 2,
с идентификатор № 07079.607.151.2.14, ведно с избено помещение № 13 с площ 8,60 кв.м, както и
съответната идеална част от правото на строеж
върху УПИ, придобит от Мартин Савов Марчев
с нотариален акт № 129, том 60, вх. рег. № 18610
от 16.12.2008 г., дело № 14881/2008 г. за покупкопродажба;
– самостоятелен обект в сграда – таванско помещение № 1 с идентификатор № 07079.607.151.2.21,
както и съответната идеална част от правото на
строеж върху УПИ и идеални части от общите части на сутерена на сградата, придобит от
Мартин Савов Марчев с нотариален акт № 129,
том 60, вх. рег. № 18610 от 16.12.2008 г., дело
№ 14881/2008 г. за покупко-продажба;
– недвижим имот в землището на с. Цани
Гинчево, ЕКАТТЕ 78032, община Никола Козлево, област Шумен, а именно: нива с площ 16,299
дка, съставляваща имот № 027008 в местността
Чаирлъка по КВС;
– недвижим имот в землището на с. Цани
Гинчево, ЕКАТТЕ 78032, община Никола Козле-
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во, област Шумен, а именно: нива с площ 19,461
дка, съставляваща имот № 039001 в местността
Кара сулук по КВС;
– недвижим имот в землището на с. Цани
Гинчево, ЕКАТТЕ 78032, община Никола Козлево, област Шумен, а именно: лозе с площ 0,712
дка, съставляващо имот № 011025 в местността
Лозя частно ползване по КВС, описаните по-горе
три недвижими имота са придобити от Мартин
Савов Марчев с нотариален акт № 172, том 4,
вх. рег. № 1748 от 19.05.2010 г., дело № 677/2010 г.
за покупко-продажба;
– 1/2 идеална част от недвижим имот, земеделска земя в землището на с. Топола, ЕКАТТЕ 72693,
община Каварна, област Добрич, а именно: нива
с идентификатор № 72693.16.20 с площ 7,500 дка,
придобита от Мартин Савов Марчев с нотариален
акт № 136, том 7, вх. рег. № 2431/18.08.2010 г. за
покупко-продажба;
– самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 10135.1507.719.1.2, представляващ апартамент
№ 2, ведно с принадлежащото избено помещение
№ 5 с полезна площ 6,20 кв.м, както и 12,8468 %
идеални части от общите части на сграда № 1;
– самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.1507.719.1.16, представляващ гараж
№ 3, ведно с 1,9454 % идеални части от общите
части на сграда № 1, построена на етап „груб
строеж“, и от отстъпеното право на строеж върху
описания в т. 1 поземлен имот, описаните по-горе
два недвижими имота са придобити от Мартин
Савов Марчев с нотариален акт № 92, том 39,
вх. peг. № 14862 от 6.08.2010 г., дело № 8533/2010 г.
за покупко-продажба;
– лек автомобил модел „Рено Клио“, с рама
№ VFCB0A0F21203073 с ДКН СН 2744 КК, придобит от Мартин Савов Марчев чрез договор за
покупко-продажба от 11.08.2009 г.;
– сумата 2500 лв., представляващи левовата
равностойност на 50 дружествени дяла от капитала на „МП инвест“ – ООД, ЕИК 201021421,
със седалище гр. Котел, ул. Изворска 2, област
Сливен, собствени на Мартин Савов Марчев;
– су мата 1250 лв., представл яващи левовата равностойност на 25 дружествени дяла
по 50 лв. всеки един от тях от капитала на
„ХМР – 2008“ – ООД, ЕИК 200444772, със седалище гр. Котел, ул. Изворска 2, област Сливен,
собствени на Мартин Савов Марчев;
– сумата 4500 лв., представляващи левовата равностойност на 450 дружествени дяла по
10 лв. всеки един от тях от капитала на „Ел
Ниньо – трейд“ – ООД, ЕФН 2199016046, със
седалище София, ж.к. Младост 1, бл. 24, вх. А,
ап. 20, ЕИК 121851891, собствени на Мартин
Савов Марчев;
– наличната сума ведно с лихвите по разплащателна сметка № 17020604 в „Банка ДСК“,
открита на 21.04.2009 г. в клон Велики Преслав,
РЦ – Варна, ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане, с титуляр Мартин Славов Марчев;
– сумата 335,71 лв. ведно с лихвите по банкова
сметка № BG 34 SOMB 9130 10 368568 01, открита
на 18.07.2006 г. във ФЦ – Бургас, на „Общинска
банка“ – АД, ведно със законната лихва, считано
от датата на завеждане на иска до окончателното
плащане, с титуляр Мартин Славов Марчев;
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– сумата 218 134,37 лв., евентуално 732,47 лв.,
ведно с лихвите по банкова сметка № BG 90
UNCR 7000 4502 3970 10 BGN в „УниКредит
Булбанк“ – АД, открита на 4.04.2008 г., ведно със
законната лихва, считано от датата на завеждане
на иска до окончателното плащане, с титуляр
Мартин Славов Марчев.
– сумата 20,10 лв. ведно с лихвите по разплащателна сметка № BG11FINV915010BGN0LCR4,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
Бургас, ведно със законната лихва, считано от
датата на завеждане на иска до окончателното
плащане, с титуляр Мартин Славов Марчев.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД от Мартин
Савов Марчев:
– сумата от продажба на лек автомобил модел
„БМВ 325 ТД“, придобит с договор за покупко-продажба на 16.03.2001 г. и продаден на 29.10.2001 г.,
в размер 6300 лв.;
– сумата от продажба на 1/2 идеална част
от следния недвижим имот в землището на с.
Безмер, община „Тунджа“, област Ямбол, а именно: нива от 10,150 дка в местността Щифелска
круша, представляваща имот № 48014 по плана,
придобит чрез продажба с нотариален акт № 18,
том XXVII, вх. рег. № 9382 от 15.09.2006 г., дело
№ 5835/2006 г., и отчужден с нотариален акт № 123,
том XXXIV, вх. рег. № 11491 от 8.11.2006 г., дело
№ 7457/2006 г., в размер 1625 лв.;
– сумата от продажба на недвижим имот:
1/2 идеална част от следния недвижим имот:
земеделска земя в землището на с. Мокрен,
община Котел, област Сливен, а именно: нива
в местността Кайряка, имот № 019011 с площ
2,671 дка по плана за земеразделяне, придобит
чрез продажба с нотариален акт № 20, том IV,
вх. рег. № 755 от 17.08.2006 г., дело № 665/2006 г.,
и продаден от Мартин Савов Марчев с нотариален
акт № 160, том IV, вх. рег. № 1009 от 9.11.2007 г.,
дело № 831/2007 г., в размер 335 лв.;
– сумата от продажба на недвижим имот: 1/12
от гореописания им. № 53013 с нотариален акт
№ 91, том III, вх. рег. № 650 от 22.08.2007 г., дело
№ 549/2007 г., в размер 68,88 лв.;
– сумата от продажба на недвижим имот: 1/12
от гореописания им. № 53073 с нотариален акт
№ 91, том III, вх. рег. № 650 от 22.08.2007 г., дело
№ 549/2007 г., в размер 70,83 лв.;
– сумата от продажба на недвижим имот: 1/12
от гореописания им. № 40020 с нотариален акт
№ 91, том III, вх. рег. № 650 от 22.08.2007 г., дело
№ 549/2007 г., в размер 51,38 лв.
На основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД от „МП инвест“ – ООД, БУЛСТАТ
201021421, чрез управителя и представител Мартин
Савов Марчев:
– 71,47 лв. ведно с лихвите по банкова сметка
№ IBAN BG 87 SOMB 9130 10 491343 01, открита
на 31.05.2010 г. в „Общинска банка“ – АД, във
финансов център гр. Котел, ведно със законната
лихва, считано от датата на завеждане на иска
до окончателното плащане, с титуляр „МП инвест“ – ООД, БУЛСТАТ 201021421;
– с у м а т а 6 4 43 6 ,1 3 л в., е в е н т у а л н о 2 9
332,23 лв., ведно с лихвите по банкова сметка
BG25UNCR70001519386280 BGN, „УниКредит
Булбанк“ – АД, открита на 5.02.2010 г., филиал
Сливен, ведно със законната лихва, считано от
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датата на завеждане на иска до окончателното
плащане, с титуляр „МП инвест“ – ООД, БУЛСТАТ 201021421.
Производството е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 16.12.2011 г. от
14 ч. на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество най-късно в първото по делото заседание, насрочено за 16.12.2011 г., и по реда на
чл. 29 ЗОПДИППД.
9960
Варненският окръжен съд, дванадесети състав,
обявява, че е образувано производство по гр.д.
№ 1574 по описа за 2009 г. на ВОС, ХІІ състав,
по предявени от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност
искания за отнемане в полза на държавата на
придобитото от ответниците Веселин Христов
Данов лично и като ЕТ „Соло комерс – Веселин
Данов“, Веселинка Стефанова Данова, Христо
Веселинов Данов, „Данов – комерс“ – ООД,
ЕИК 103072995, Божидар Тодоров Калоянов,
Донка Георгиева Калоянова, Поли Стаменова
Стоянова, „СМУ – 6“ – ООД, ЕИК 200370902,
„Бояна Естейтс“ – ЕООД, ЕИК 175350841, и
„Шугарлоф“ – ЕООД, ЕИК 175114734, имущество,
както следва:
От Веселин Христов Данов с правно основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– 75 дружествени дяла с номинална стойност
3750 лв. от капитала на „Данов – комерс“ – ООД,
ЕИК 103072995.
От Веселин Христов Данов и Веселинка Стефанова Данова с правно основание чл. 10 и чл. 9 във
връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– празно място с пространство 630 кв.м, представляващо южната част на имот пл. № 3077, ид.
10135.2572.106, придобито с нотариален акт № 8,
том VI, дело № 1821/1995 г. от 23.02.1995 г.;
– недвижим имот във Варна, к.к. Чайка,
п редс та в л я ва щ хо т ел-рес т ора н т „Ной“, и д.
10135.2572.106.1, 2 и 3, със застроена площ 300
кв.м, върху който е признат за собственик с констативен нотариален акт № 2, том II, рег. № 3684,
дело № 191 от 6.06.2003 г. (акт № 54 , том XXII,
дело 5911/2003 г. на СВ – Варна);
– дворно място в парцел XXV-14 в квартал 9
по плана на с. Равнец (сега с. Тимарево), област
Шумен, и състоящо се от парцели: IX, XIII, XVI,
съответно с площи, както следва: 1,700 дка, 2,980
дка и 760 кв.м, заедно с построените в него масивен обор „краварник“ в парцел XIII в долен
стопански двор с кубатура 5583 куб.м, построен
1984 г., полумасивен сайвант „манипулационно
помещение“ в парцел IX в долен стопански двор
с кубатура 1350 куб.м, построен през 1976 г.,
силажна яма в парцел XVI в долен стопански
двор, построена през 1982 г., и други постройки,
представляващи селскостопански обект „кравеферма“, в с. Равнец, област Шумен, при граници
за парцел IX: черен път, път и мера, парцел VII и
VIII, за парцел XIII: от четири страни – пътища,
за парцел XVI: от трите страни – общинска мера,
от юг – път, придобито с нотариален акт № 126,
том I, дело 218 от 25.01.1996 г.;
– дворно място във Варна, ж.к. Бриз, представляващо имот пл. № 2083 по плана на 21-ви
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подрайон на гр. Варна, с площ 800 кв.м, част от
ПИ № 10135.2563.383, придобит с нотариален акт
№ 63, том XXII, дело № 17755/1997 г. от 31.10.1997 г.;
– дворно място с площ 880 кв.м във Варна,
местност Св. Никола 47, съставляващо имот пл.
№ 2085а в кв. 50 по плана на 21-ви подрайон на гр.
Варна, ведно с построената в същото дворно място
двуетажна масивна вила, ид. № 10135.2563.383.1
със застроена площ 130 кв.м и вътрешна полумасивна сграда със застроена площ 45 кв.м,
придобит с нотариален акт № 168, том ХСІІІ,
дело № 24523/1997 г. от 23.12.1997 г.;
– 9 5 к в.м и д. ч . о т д в о р н о м я с т о, и д.
10135.1508.129, цялото с площ 478,40 кв.м във
Варна, бул. Княз Борис I № 84А, съставляващо
имот пл. № 6 в кв. 726 по плана на ІІІ подрайон
на града, заедно с построената в същото дворно
място жилищна сграда, ид. 10135.1508.129.1, придобит съгласно решение на Варненския окръжен
съд от 28.03.2000 г., влязло в законна сила на
12.05.2000 г., вписано в книгите за вписване на
СВ – Варна, на 15.09.2000 г. под № 255, том ІХ;
– недвижим имот № 900008 в м. Данчевото
в землището на с. Черновръх, община Трявна,
с площ 10,199 дка, от който е образуван имот
№ 900015, придобит с нотариален акт № 155, том I,
рег. № 256, дело № 179 от 17.09.2002 г. (акт № 155,
том I, дело № 179 от 2002 г. на СВ – Трявна), без
частта от № 900008, съставляваща новообразувания имот № 900014, с площ 5000 кв.м;
– нива в местност Неделчева чешма от 2,171
дка, имот № 000018 в землището на с. Здравец,
община Аврен, област Варна, придобит с нотариален акт № 146, том III, рег. № 5151, дело
№ 440 от 29.09.2006 г. (акт № 144, том LXXX,
дело 19072/2006 г. на СВ – Варна);
– нива в местност „Под пръдла“ с площ от
5 дка, имот № 143044 в землището на с. Аврен,
община Аврен, област Варна, придобита с нотариален акт № 8, том V, рег. № 6927, дело № 644
от 13.12.2006 г. (акт № 189, том CXI V, дело
27059/2006 г. на СВ – Варна);
– нива в местност Вълчанката с площ 3 дка,
имот № 122006 в землището на с. Аврен, община
Аврен, област Варна, придобита с нотариален акт
№ 8, том V, рег. № 6927, дело № 644 от 13.12.2006 г.
(акт № 189, том CXIV, дело 27059/2006 г. на
СВ – Варна);
– нива в местност Петрича с площ 3 дка, имот
№ 010002 в землището на с. Аврен, община Аврен,
област Варна, придобита с нотариален акт № 8,
том V, рег. № 6927, дело № 644 от 13.12.2006 г.
(акт № 189, том CXIV, дело 27059/2006 г. на
СВ – Варна);
– нива № 050033 в землището на с. Здравец,
община Аврен, област Варна, местност Водаджия,
с площ 9,700 дка, придобит с нотариален акт № 71,
том V, рег. № 7187, дело № 703 от 21.12.2006 г.
(акт № 20, том CXXVI, дело 29586/2006 г. на
СВ – Варна);
– имот с № 065006 в землището на с. Здравец,
община Аврен, област Варна, местност Карапите,
с площ 1,999 дка, придобит с нотариален акт № 10,
том I, рег. № 305, дело № 8 от 17.01.2007 г. (акт
№ 111, том III, дело 562/2007 г. на СВ – Варна);
– имот с № 050036 в землището на с. Здравец,
община Аврен, област Варна, местност Водаджия,
с площ 4 дка, образуван от имот № 050031, при-
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добит с нотариален акт № 10, том I, рег. № 305,
дело № 8 от 17.01.2007 г. (акт № 111, том III, дело
562/2007 г. на СВ – Варна);
– жилищна територия (преди нива) в землището на с. Аврен, община Аврен, област Варна,
местност Крушките, с площ 5,700 дка, имот № 003
от масив № 060, придобит с нотариален акт № 50,
том I, рег. № 853, дело № 37 от 12.02.2007 г. (акт
№ 42, том IX, дело 1962/2007 г. на СВ – Варна);
– нива в землището на с. Здравец, община
Аврен, област Варна, местност Водаджия, с площ
8,200 дка, имот № 050025, придобита с нотариален акт № 98, том I, рег. № 1313, дело № 76 от
8.03.2007 г. (акт № 58, том XVII, дело 3957/2007 г.
на СВ – Варна);
– изоставена нива в местност Балжа кола с
площ 5,701 дка, имот № 020003 в землището на с.
Здравец, община Аврен, област Варна, придобита
с нотариален акт № 59, том II, рег. № 2862, дело
№ 211 от 16.05.2007 г.;
– нива в местност Кютюклията с площ 4,001
дка, имот № 045013 в землището на с. Здравец,
община Аврен, област Варна, придобита с нотариален акт № 59, том II, рег. № 2862, дело № 211
от 16.05.2007 г.;
– нива в местност Водаджия с площ 4,200
дка, имот № 062016 в землището на с. Здравец,
община Аврен, област Варна, придобита с нотариален акт № 59, том II, рег. № 2862, дело № 211
от 16.05.2007 г.;
– нива в местност Кърчанлъка с площ 15,590
дка, имот № 025020 в землището на с. Аврен,
община Аврен, област Варна, от който са образувани имоти № 025028 и 025029, придобита с
нотариален акт № 63, том II, рег. № 2888, дело
№ 215 от 17.05.2007 г. (акт № 129, том XL, дело
9837/2007 на СВ – Варна);
– жилищна територия (преди нива) в местност
Кърчанлъка с площ 8,412 дка, имот № 025022 в
землището на с. Аврен, община Аврен, област
Варна, придобита с нотариален акт № 63, том
ІІ, рег. № 2888, дело № 215 от 17.05.2007 г. (акт
№ 129, том XL, дело 9837/2007 на СВ – Варна);
– нива в землището на с. Здравец, община
Аврен, област Варна, местност Водаджия, с
площ 5 дка, имот пл. № 050032, придобита с
нотариален акт № 86, том II, рег. № 3059, дело
№ 237 от 29.05.2007 г. (акт № 165, том XLIII, дело
10611/2007 г. на СВ – Варна);
– нива с площ 0,948 дка, имот № 012012 в
землището на с. Бенковски, община Аврен,
област Варна, местност Под село, придобита с
нотариален акт № 115, том II, рег. № 3406, дело
№ 263 от 12.06.2007 г. (акт № 164, том XLIX, дело
12056/2007 г. на СВ – Варна);
– нива с площ 4 дка в землището на с. Кичево, община Аксаково, област Варна, местност
Гьолгелик, имот № 034099, придобита с нотариален акт № 143, том II, рег. № 3580, дело № 286
от 20.06.2007 г. (акт № 117, том LIII, дело 12991
от 2007 г. на СВ – Варна);
– нива с площ 3,5 дка в землището на с. Кичево, община Аксаково, област Варна, местност
Гьолгелик, имот № 034122, придобита с нотариален акт № 143, том II, рег. № 3580, дело № 286
от 20.06.2007 г. (акт № 117, том LІІІ, дело 12991
от 2007 г. на СВ – Варна);
– нива с площ 5 дка в землището на с. Генерал
Кантарджиево, община Аксаково, област Варна,
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местност Катели тарла, имот № 156007, придобита
с нотариален акт № 143, том II, рег. № 3580, дело
№ 286 от 20.06.2007 г. (акт № 117, том LIII, дело
12991 от 2007 г. на СВ – Варна);
– дървопроизводствена горска площ, имот
№ 900016 в местността Данчевото, землището на
с. Черновръх, община Трявна, с площ 5500 кв.м,
придобита с нотариален акт № 103, том III, рег.
№ 3040, дело № 443 от 3.07.2007 г. (акт № 74, том
III, дело № 539 от 03.07.2007 г. на СВ – Трявна);
– дървопроизводствена горска площ, имот
№ 900013 в местността Данчевото, землището на
с. Черновръх, община Трявна, с площ 1833 кв.м,
придобита с нотариален акт № 103, том III, рег.
№ 3040, дело № 443 от 3.07.2007 г. (акт № 74, том
III, дело № 539 от 03.07.2007 г. на СВ – Трявна);
– дървопроизводствена горска площ, имот
№ 900009 в местността Данчевото, землището на
с. Черновръх, община Трявна, с площ 2901 кв.м,
придобита с нотариален акт № 103, том III, рег.
№ 3040, дело № 443 от 3.07.2007 г. (акт № 74, том
III, дело № 539 от 03.07.2007 г. на СВ – Трявна);
– апартамент № 4 в София, район „Красно
село“, ул. Ястребец 20, на първи жилищен етаж,
на кота +2,70 м, в секция „А“, със застроена
площ 126,17 кв.м, заедно с мазе № 4 в сутеренния
етаж с площ 4,89 кв.м, заедно с 2,316 % ид. ч.
от общите части на сградата и толкова ид. ч.
от правото на строеж, както и 1,641 % ид. ч. от
правото на собственост върху 1917/1967 ид. ч. от
УПИ № Х-486 от квартал 288а или 288в по сега
действащия план на София, местност Красно
село – Плавателен канал, целият с площ 1967
кв.м, придобит с нотариален акт № 51, том III, рег.
№ 2912, дело № 419 от 26.05.2008 г. (акт № 81, том
LXXXVII, дело 24402 от 2008 г. на СВ – София);
– сумата 246,86 лв., представляваща левовата равностойност на 126,22 евро, наличност по
разплащателна сметка в евро IBAN: BG 88 BPBI
79421476461401 в ТБ „Юробанк И Еф Джи“ – АД,
открита на 16.11.2007 г.;
– сумата 25,75 лв., представляваща левовата
равностойност на 13,17 евро, наличност по разплащателна сметка в евро IBAN: BG 61 BPBI
79421476461402 в ТБ „Юробанк И Еф Джи“ – АД,
открита на 23.11.2007 г.;
– сумата 3717 лв., наличност по разплащателна
сметка в лева IBAN: BG 12 FINV 915010BGN0BMSP
в ТБ „Първа инвестиционна банка“ – АД, открита
на 2.09.2005 г.;
– късо огнестрелно оръжие „Глок 21 С“ кал. 45
мм, № DMD 693, заедно с 26 бр. боеприпаси и 2
бр. пълнители.
От Веселин Христов Данов и Веселинка Стефанова Данова с правно основание чл. 10 и 9 във връзка
с чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– сумата 476,90 лв. от продажбата на място
в землището на гр. Варна, местността Ваялар,
цялото с пространство 600 кв.м, представляващо
лозе и овощна градина, заедно с построената в
същото място сезонна постройка, отчужден с нотариален акт № 63, том LXXIV, дело № 19715/1997 г.
от 24.11.1997 г.;
– сумата 289,36 лв. от продажбата на апартамент № 54 във Варна, ж.к. Възраждане, бл. 63,
вх. 3, ет. 2 с принадлежащото му избено помещение № 54, както и 0,8001 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж
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върху държавно дворно място, попадащо в III
микрорайон по плана на комплекса, отчужден
с нотариален акт № 59, том LXXXVII, дело
№ 22857/1997 г. от 16.12.1997 г.;
– сумата 210,60 лв. от продажбата на празно
място с площ 1000 кв.м, представляващо имот
пл. № 702 в местност Боровец-север, Варненско
землище, отчужден с нотариален акт № 71, том
I, рег. № 1089, дело № 90/1998 г. от 17.12.1998 г.
(акт № 178, том XXXIV, дело № 10964/1998 г. на
СВ – Варна);
– сумата 422,85 лв. от продажбата на жилище
във Варна, ул. Македония 31, ет. 3, ап. 2, с обща
площ на апартамента 101,02 кв.м, изба № 2 към
ул. Опълченска, таванска стая № 2 към задния
двор, както и 8,311 % идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
собствено дворно място, върху което е построена
сградата, цялото с площ 792 кв.м, съставляващо
имот пл. № 11 в кв. № 706 по плана на III подрайон
на гр. Варна, отчужден с нотариален акт № 127,
том XXXIX, дело № 11021/1997 г. от 1.07.1997 г.;
– сумата 150 лв. от продажбата на апартамент
№ 24 на ет. 3 във вх. В на жилищен блок във Варна, бул. Сливница 95, кв. 423 на IV подрайон, със
застроена площ 111,18 кв.м, заедно с избено помещение № 21 с площ 10,32 кв.м, както и 0,9895 %
идеални части от общите части на сградата и
правото на строеж, отчужден с нотариален акт
№ 57, том XIX, дело № 5921/1995 г. от 9.06.1995 г.;
– сумата 15 311 лв. от продажбата на 11 916
кв.м дворно място в с. Пристое, община Каолиново, област Варна, представляващо по плана на
същото село парцел II от квартал 56, и тухлен
навес, зърносушилня, два броя навеси с метална
конструкция, масивна сграда, подобрения и насаждения, застроени върху същия парцел, отчуждени
с нотариален акт № 62, том IX, peг. № 5863, дело
№ 1136/2004 г. от 9.09.2004 г. (акт № 10, том VII,
дело 1304/2004 г. на СВ – Нови пазар);
– сумата 739,92 лв. от продажбата на апартамент № 6 във Варна, кв. Чайка, XX подрайон,
на първи етаж във вх. З на бл. 68 с площ 110,43
кв.м, ведно с изба № 11 с площ 9,78 кв.м, както
и 1,1007 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж, отчужден с нотариален
акт № 22, том XXXVI, дело № 10211/1997 г. от
15.07.1997 г.;
– сумата 328,25 лв. от продажбата на апартамент № 2 на първи етаж от жилищна сграда
във Варна, 26 подрайон, ул. Секвоя 10, с принадлежащото му избено помещение № 10, както и
5,1408 % ид. части от общите части на сградата
и правото на строеж върху държавна земя, отчужден с нотариален акт № 88, том XXXII, дело
№ 9163/1997 г. от 26.06.1997 г.;
– сумата 13 600 лв. от продажбата на апартамент № 61 в жилищна сграда във Варна, бул.
Осми Приморски полк 122, вх. В, ет. 13, 18 подрайон на града, заедно с изба № 61 с площ 5,04
кв.м, както и 0,7830 % ид. части от общите части
на сградата и от правото на строеж, отчужден
с нотариален акт № 32, том II, рег. № 5431, дело
№ 270/1999 г. от 18.11.1999 г. (акт № 143, том XXXV,
дело № 8008/1999 г. на СВ – Варна);
– сумата 14 300 лв. от продажбата на атракционно заведение „Робинзон“ с обща застроена
площ 1260 кв.м, построено върху неурегулиран
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поземлен имот, включен в горски фонд, който се
намира на 5 км от гр. Балчик, източна посока,
местност Тузлата, в землище на гр. Балчик, област Добрич, ведно с машините, съоръженията,
обзавеждането и стопански инвентар, отчужден
с нотариален акт № 160, том VII, рег. № 4641,
дело № 897/2004 г. от 2.12.2004 г. (акт № 1, том
XI, дело № 2794/2004 г. на СВ – Балчик);
– сумата 8885,80 лв. от продажбата на гараж
№ 8 във Варна, ул. Петър Берон 22, на приземния етаж, с площ 24,77 кв.м, както и 1,4878 %
идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж върху дворното място,
цялото с площ 467,20 кв. м, представляващо
урегулиран поземлен имот ХІІ-8,9 в квартал 592
по плана на 14 подрайон на гр. Варна, отчужден
с нотариален акт № 115, том II, рег. № 3813, дело
№ 232/2003 г. от 14.04.2003 г. (акт № 66, том XVI,
дело № 3545/2003 г. на СВ – Варна);
– сумата 205,30 лв. от продажбата на нива в
местност Водаджия от 4,001 дка, имот № 040022
в землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, отчужден с нотариален акт № 199, том I,
рег. № 2353, дело № 155/2007 г. от 24.04.2007 г.
(акт № 53, том XXXII, дело № 7752/2007 г. на
СВ – Варна);
– сумата 200 лв. от продажбата на изоставена
нива в местност Ени Кашла с площ 3 дка, имот
№ 031016 в землището на с. Здравец, община
Аврен, област Варна, отчужден с нотариален акт
№ 150, том I, рег. № 1666, дело № 120/2007 г. от
2.03.2007 г. (акт № 182, том XV, дело № 3617/2007 г.
на СВ – Варна);
– сумата 82 144,86 лв. от продажбата на апартамент № 77 с площ 66,85 кв.м във Варна, ул.
Доктор Басанович 57 – 61, вх. 59, ет. 2, ведно
с принадлежащото му избено помещение № 5,
както и 0,7119 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж върху държавно място, попадащо в 17 подрайон по плана
на града, отчужден с нотариален акт № 127, том
V, рег. № 5055, дело № 798/2007 г. от 7.11.2007 г.
(акт № 17, том CVI, дело № 26078/2007 г. на
СВ – Варна);
– сумата 100 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Чероки Джип“ с рег. № В 8737 АС,
рама № 1J4GZB8S8SY505742, двигател № 503МХ10,
дата на първа регистрация 1.11.1995 г., придобит
чрез договор от 7.02.1996 г., отчужден чрез договор от 30.10.1997 г.;
– сумата 23 000 лв. от продажбата на лек
автомобил, марка „Мерцедес“, модел „500 СЛ“ с
рег. № В 2222 СН, рама № WDB2304751F025231,
двигател № 11396330413538, дата на първа регистрация 30.07.2002 г., отчужден чрез договор от
6.12.2006 г.;
– сумата 240,80 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажбата на лек автомобил, марка „Сузуки GL“, с рег. № В 0117 АА, рама
№ JS3TD01V0M4100997, двигател № G16M311919,
дата на първа регистрация 18.12.1991 г., отчислен
на 10.07.1996 г.
От Веселин Христов Данов в качеството му на
ЕТ „Соло комерс – Веселин Данов“ с правно основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– офис № 6, разположен на 2 нива – на партерния и на първия етаж, ведно с 3,0082 % ид.
части от общите части на сградата и правото на
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строеж, с принадлежащите към него 7 кв.м ид.
части от дворното място, върху което е построена сградата във Варна, ул. Петко Каравелов 6,
цялото с площ 347 кв.м, съставляващо имот пл.
№ 1 в кв. 714 по плана на трети микрорайон на
гр. Варна, придобит с нотариален акт № 24, том
V, дело № 2192/1998 г. от 6.04.1998 г.;
– нива в местност Дълбокия дол с площ 7,676
дка, имот № 052010 в землището на с. Здравец,
община Аврен, област Варна, придобита с нотариален акт № 148, том III, рег. № 5153, дело
№ 442 от 28.09.2006 г. (акт № 143 том LXXXI дело
№ 19315/2006 г. на СВ – Варна);
– жилищна територия (преди нива) в местност
Амазлар Кайряк с площ 2,891 дка, имот № 015086
в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, придобита с нотариален акт № 148,
том III, рег. № 5153, дело № 442 от 28.09.2006 г.
(акт № 143 том LXXXI, дело № 19315/2006 г. на
СВ – Варна);
– апартамент № 71 с ид. 10135.2558.85.1.71 в
жилищна сграда във Варна, бул. Чаталджа 20,
вх. Г, на втори надпартерен етаж, кота +7,75,
заедно с изба № 62 в сутеренния етаж на кота
-3, както и 1,054 %, равняващи се на 15,71 кв.м
идеални части от общите части на сградата и
1,054 % ид. части от правото на строеж върху
мястото, в което е построена сградата, цялото с
площ 3253 кв.м, съставляващо УПИ II-1 в кв. 660
по плана на 6 микрорайон на града, придобит с
нотариален акт № 152, том V, рег. № 8285, дело
№ 805 от 14.12.2007 г. (акт № 11 том CXXIV, дело
№ 30539/2007 г. на СВ – Варна);
– апартамент № 10 с ид. 10135.2563.651.1.10,
на втория етаж в жилищната сграда във Варна,
ж.к. Бриз-юг, местност Свети Никола, ведно с
5,1009 % идеални части, представляващи 22,65 кв.м
ид. части от общите части на сградата, заедно
с 49,48 кв.м ид. части от дворното място с ид.
10135.2563.651, върху което е изградена сградата,
цялото с площ 970 кв. м, представляващо УПИ
XXXIV-296 в кв. 30 по плана на 21 подрайон на
града, придобит с нотариален акт № 17, том III,
рег. № 4456, дело № 345 от 16.07.2008 г.;
– сумата 1920 лв., налична по разплащателна
сметка в лева IBAN: BG 10 FINV 915010BGN054BL
в ТБ „Първа инвестиционна банка“ – АД.
От Веселин Христов Данов в качеството му на
ЕТ „Соло комерс – Веселин Данов“ с правно основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД:
– сумата 90 000 лв. от продажбата на апартамент № 92 в жилищна сграда във Варна, бул. Чаталджа 20, вх. Г, ет. 5, кота +16, заедно с изба № 53
в сутеренния етаж, както и 0,807 %, равняващи
се на 12,03 кв.м идеални части от общите части
на сградата, и 0,807 % идеални части от правото
на строеж върху мястото, в което е построена
сградата, цялото с площ 3253 кв.м, съставляващо
УПИ II-1 в кв. 660 по плана на 6 микрорайон на
града, отчужден с нотариален акт № 163, том III,
рег. № 7198, дело № 504 от 13.08.2008 г.;
– сумата 2000 лв. от продажбата на товарен
автомобил, марка „Чероки Джип“, модел „3.0“, с
рег. № В 2822 КТ, рама № 1J8HCE8M85Y564737,
двигател № 64298040020236, дата на първа регистрация 28.09.2005 г., отчужден чрез договор
от 24.09.2007 г.;
– сумата 1000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „350“, с рег. № В
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8206 АХ, рама № WDB1401341A252642, двигател
№ 60397112015418, дата на първа регистрация
14.11.1996 г., отчужден чрез договор от 16.02.2000 г.;
– сумата 100 лв. от продажбата на мотопед,
марка „Ямаха“, модел „50“, с рег. № В 3864 Н, рама
№ VG55BR000000306116, двигател № 5BR041158,
дата на първа регистрация 24.06.1990 г., отчужден
чрез договор от 12.07.2004 г.
От „Данов комерс“ – ООД, ЕИК 103072995,
с правно основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД:
– изоставени трайни насаждения в землището
на с. Бенковски, община Аврен, област Варна,
местност Вайсала, с площ 11,400 дка, имот
№ 022004, придобит с нотариален акт № 122,
том III, рег. № 4940, дело № 420 от 20.09.2006 г.
(акт № 63, том LXXVIII, дело № 18508/2006 г.
на СВ – Варна);
– нива в местност Коренежите с площ 6,241
дка, имот № 26 от масив 17 в землището на с.
Венелин, община Долни чифлик, област Варна,
придобита с нотариален акт № 121, том III, рег.
№ 4936, дело № 419 от 20.09.2006 г. (акт № 81, том
LXXVIII, дело № 18523/2006 г. на СВ – Варна);
– нива в местност Бял надпис с площ 4,841
дка в землището на с. Венелин, община Долни
чифлик, област Варна, имот № 68 от масив 14,
придобита с нотариален акт № 121, том III, рег.
№ 4936, дело № 419 от 20.09.2006 г. (акт № 81, том
LXXVIII, дело № 18523/2006 г. на СВ – Варна);
– нива в местност Овчарски босилек с площ
14,743 дка в землището на с. Венелин, община
Долни чифлик, област Варна, имот № 1 от масив
20, придобита с нотариален акт № 121, том III, рег.
№ 4936, дело № 419 от 20.09.2006 г. (акт № 81, том
LXXVIII, дело № 18523/2006 г. на СВ – Варна);
От „Данов комерс“ – ООД, ЕИК 103072995,
с правно основание чл. 6 във връзка с чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД:
– сумата 41 958,10 лв. от продажбата на първи
етаж от жилищна сграда във Варна, ул. Емануил Манолов 35, заедно с прилежащата му изба,
намираща се в подстълбищното пространство,
както и 1/3 ид. част от стълбищната клетка, 1/3
от ид. част от общите части на сградата, както и
гараж в съседство с парцел ХІ-155в и 1/2 ид. част
от дворното място, в което са построени жилищната сграда и гаражът, цялото с пространство
430 кв.м, съставляващо парцел Х-155г в кв. 20
по плана на 24 подрайон на гр. Варна, отчужден
с нотариален акт № 158 том I, рег. № 4223, дело
№ 132 от 15.09.2000 г. (акт № 142, том XXVI, дело
№ 6001/2000 г. на СВ – Варна);
– сумата 5478 лв. от продажбата на място с площ
600 кв.м в местност Манастирски рид, землището
на кв. Виница в гр. Варна, в зона за земеделски
нужди, съставляващо имот пл. № 1528 по плана
на местността, отчужден с нотариален акт № 157,
том II, рег. № 3678, дело № 271 от 11.09.2001 г.
(акт № 113, том XXXIV, дело № 7750/2001 г. на
СВ – Варна);
– сумата 11 000 лв. от продажбата на апартамент № 105 във Варна, ул. Доброволци, вх. 21,
ет. 3, заедно с прилежащото избено помещение с
площ 4,12 кв.м, както и 0,7974 % идеални части
от общите части на сградата и от правото на
строеж, отчужден с нотариален акт № 43, том I,
рег. № 386, дело № 20 от 21.04.2003 г. (акт № 163,
том XVII, дело № 3894/2003 г. на СВ – Варна);
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– сумата 500 лв. от продажбата на товарен
автомобил, марка „Мерцедес“, модел „307“, с
рег. № В 6870 АТ, рама № WDB60236210722491,
двигател № 61693910078012, дата на първа регистрация 13.08.1997 г., отчужден чрез договор от
12.02.2003 г.;
– сумата 2000 лв. от продажбата на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „430“, с рег. № В
6005 СС, рама № WDC1631721А194498, двигател
№ 11394230186365, дата на първа регистрация
21.01.2000 г., отчужден чрез договор от 30.03.2004 г.
за сумата 2000 лв. или 16,67 МРЗ,
както и на основание чл. 7, т. 1 ЗОПДИППД
за обявяване недействителността по отношение
на държавата на сделките, с които Веселин Данов
и съпругата му Веселинка Данова са отчуждили
безвъзмездно в полза на сина им собствените
си недвижими имоти, както и на последващите
разпоредителни сделки и за отнемане имотите
в полза на държавата, а именно:
– нива в землището на с. Шкорпиловци, община
Долни чифлик, област Варна, местност Ачмалъка,
с площ 3 дка, парцел № 039 от масив № 014, отчужден с нотариален акт за дарение № 145, том I,
рег. № 1583, дело № 114/2006 г. от 12.04.2006 г. (акт
№ 20, том XXV, дело № 774/2006 г. на СВ – Варна);
– нива в землището на с. Шкорпиловци, община
Долни чифлик, област Варна, местност Ачмалъка,
с площ 3,473 дка, парцел № 070 от масив № 014,
отчужден с нотариален акт за дарение № 99, том
II, рег. № 2786, дело № 241/2006 г. от 12.06.2006 г.
(акт № 52, том XLIII, дело № 10200/2006 г. на
СВ – Варна);
– г ор ск а зем я – д ървоп р оизв. п л., и мо т
№ 900014 в местността Данчевото, землището на
с. Черновръх, община Трявна, с площ 5000 кв.м;
имотът е образуван от имот № 900008, отчужден
с нотариален акт за дарение № 172, том II, рег.
№ 2395, дело № 344 от 05.07.2006 г. (акт № 3, том
III, дело № 461 от 5.07.2006 г. на СВ – Трявна),
евентуално (в случай че искането по чл. 7,
т. 1 ЗОПДИППД, предявено за реално отнемане
на отчужденото недвижимо имущество, бъде
отхвърлено) искане срещу Христо Веселинов Данов с цена, изчислена въз основа на стойността,
обективирана в нотариалния акт за покупкопродажба, както следва:
– сумата 375 519,36 лв. от продажбата на нива
в землището на с. Шкорпиловци, община Долни
чифлик, област Варна, местност Ачмалъка, с площ
3 дка, парцел № 039 от масив № 014, отчуждена
с нотариален акт № 120, том III, рег. № 4935,
дело № 418/2006 г. от 20.09.2006 г. (акт № 78, том
LXXVII, дело № 18279/2006 г. на СВ – Варна);
– сумата 509 972,89 лв. от продажбата на нива
в землището на с. Шкорпиловци, община Долни
чифлик, област Варна, местност Ачмалъка, с площ
3,473 дка, парцел № 070 от масив № 014, отчуждена с нотариален акт № 155, том II, рег. № 6266,
дело № 336/2006 г. от 14.08.2006 г. (акт № 132,
том LXIV, дело № 15269/2006 г. на СВ – Варна),
както и на основание чл. 7, т. 2 ЗОПДИППД
за обявяване недействителността по отношение
на държавата на сделката, с която Веселин Данов
и съпругата му Веселинка Данова са отчуждили
възмездно в полза на „СМУ – 6“ – ООД, собствения им недвижим имот, а именно:
– УПИ с нов идентификатор № V-50026, кв./
масив 50, с обща площ 2940 кв.м, придобит със
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Заповед № 1795 от 7.10.2008 г. на кмета на Община Аврен,
евентуално (в случай че искането по чл. 7,
т. 2 ЗОПДИППД, предявено за реално отнемане
на отчужденото недвижимо имущество, бъде
отхвърлено) искане за отнемане на получената
сума 82 144,86 лв.
На основание чл. 7, т. 2 във връзка с чл. 6
ЗОПДИППД за обявяване недействителността
по отношение на държавата на сделките, с които
„Данов – комерс“ – ООД, контролирано от Веселин Христов Данов, е отчуждило собствените
си недвижими имоти, както и на евентуалните
последващи разпоредителни сделки и същите да
бъдат отнети в полза на държавата, а именно:
– нива в местност Водаджия с площ 5 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот № 041070, отчужден с нотариален акт
№ 188, том III, рег. № 6171, дело № 490/2008 г.
от 20.10.20 08 г. (ак т № 72, т ом XC V I, дело
№ 24157/2008 г. на СВ – Варна).
И мо т и т е, о т ч у ж ден и с но т ари а лен а к т
№ 181, том III, рег. № 6149, дело № 483/2008 г.
о т 17.10.20 08 г. (а к т № 113, т ом XC V, дело
№ 23969/2008 г. на СВ – Варна), а именно:
– лозе в местност Юсек баир с площ 2,857
дка в землището на с. Бенковски, община Аврен,
област Варна, имот № 033007;
– нива в местност Юрта с площ 2,850 дка в
землището на с. Бенковски, община Аврен, област
Варна, имот № 076007.
И мо т и т е, о т ч у ж ден и с но т ари а лен а к т
№ 182, том III, рег. № 6150, дело № 484/2008 г.
о т 17.10.20 0 8 г. (а к т № 141, т ом XC V, дело
№ 24046/2008 г. на СВ – Варна), а именно:
– нива в местност Боеви ниви с площ 3 дка
в землището на с. Аврен, област Варна, имот
№ 066013;
– нива в местност Кьосерлика с площ 2,500
дка в землището на с. Аврен, област Варна, имот
№ 120037.
И мо т и т е, о т ч у ж ден и с но т ари а лен а к т
№ 183, том III, рег. № 6151, дело № 485/2008 г.
о т 17.10.20 08 г. (а к т № 107, т ом XC V, дело
№ 23963/2008 г. на СВ – Варна), а именно:
– нива № 022057 с площ 26,864 дка в местността
Отсреща в землището на с. Равна гора, община
Аврен, област Варна;
– нива № 027018 с площ 12,994 дка в местността Гюрлюнджик в землището на с. Равна гора,
община Аврен, област Варна;
– нива № 030037 с площ 5,701 дка в местността Големи ниви в землището на с. Равна гора,
община Аврен, област Варна;
– овощна градина № 023150 с площ 15,100 дка в
местността Сачан тарла в землището на с. Равна
гора, община Аврен, област Варна;
– нива № 018010 с площ 10,839 дка в местността
Бахналия в землището на с. Равна гора, община
Аврен, област Варна.
И мо т и т е, о т ч у ж ден и с но т ари а лен а к т
№ 190, том III, рег. № 6173, дело № 492/2008 г.
о т 20.10.20 08 г. (а к т № 59, т ом XC V I, дело
№ 24141/2008 г. на СВ – Варна), а именно:
– нива № 058020 с площ 11,875 дка в местността
Хасарджик в землището на с. Бенковски, община
Аврен, област Варна;
– нива № 081006 с площ 2,845 дка в местността
Ени чешма в землището на с. Бенковски, община
Аврен, област Варна;
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– нива № 086002 с площ 3,802 дка в местността
Еник борун в землището на с. Бенковски, община
Аврен, област Варна;
– овощна градина № 075015 с площ 6,650 дка в
местността Юрта в землището на с. Бенковски,
община Аврен, област Варна;
– лозе № 070019 с площ 4,750 дка в местността
Ючуклер в землището на с. Бенковски, община
Аврен, област Варна.
И мо т и т е, о т ч у ж ден и с но т ари а лен а к т
№ 189, том III, рег. № 6172, дело № 491/2008 г.
о т 20.10.20 08 г. (ак т № 62, том XC V I, дело
№ 24146/2008 г. на СВ – Варна), а именно:
– нива в местност Гюрлюджика от 3,999 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот № 012005;
– нива в местност Балжа кола от 3 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, съставляваща имот № 020033;
– нива в местност Съзла пунар от 3 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот № 060009;
– нива в местност Дивинджия от 4,901 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот № 061014;
– нива в местност Водаджия от 3,001 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот № 063037;
– нива в местност Водаджия от 17,001 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот 041020;
– нива в местност Водаджия от 3,002 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот 050038;
– нива в местност Водаджия от 6 дка в землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот 041008;
– нива в местност Водаджия от 6 дка в землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот 041007;
– нива в местност Водаджия от 5,599 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот 041006;
– нива в местност Водаджия от 13 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот 041031;
– нива в местност Водаджия от 3 дка в землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот 050039;
– нива в местност Водаджия от 10 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот 041009.
Имотите, отчуждени с нотариален акт № 184, том
III, рег. № 6152, дело № 486/2008 г. от 17.10.2008 г.
(акт № 95, том XCV, дело № 23951/2008 г. на
СВ – Варна), а именно:
– нива в местност Амазлар Кайряк в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна,
с площ 9,262 дка, имот № 017008;
– лозе в местност Карапите от 2,500 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот № 065014;
– лозе в местност Карапите в землището на
с. Здравец, община Аврен, област Варна, с площ
2,499 дка, имот 065015;
– имот № 061036 в землището на с. Здравец,
община Аврен, област Варна, местност Дивинджия, с площ 3 дка,
евентуално (в случай че искът по чл. 7, т. 2
ЗОПДИППД, предявен за реално отнемане на
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отчужденото недвижимо имущество, бъде отхвърлен) иск с цена, изчислена въз основа на
стойността, обективирана в нотариалните актове
за покупко-продажба, както следва:
– сумата 880 лв. от продажбата на нива в
местност Водаджия в землището на с. Здравец,
община Аврен, област Варна, с площ 5 дка, имот
№ 041070, отчужден с нотариален акт № 188, том
III, рег. № 6171, дело № 490/2008 г. от 20.10.2008 г.
(акт № 72, том XCVI, дело № 24157/2008 г. на
СВ – Варна);
– сумата 6600 лв. от продажбата на имотите,
отчуждени с нотариален акт № 181, том III, рег.
№ 6149, дело № 483/2008 г. от 17.10.2008 г. (акт
№ 113, том XCV, дело № 23969/2008 г. на СВ – Варна), а именно:
– лозе в местност Юсек баир с площ 2,857
дка в землището на с. Бенковски, община Аврен,
област Варна, имот № 033007;
– нива в местност Юрта с площ 2,850 дка в
землището на с. Бенковски, община Аврен, област
Варна, имот № 076007;
– сумата 550 лв. от продажбата на имотите,
отчуждени с нотариален акт № 182, том III,
рег. № 6150, дело № 484/2008 г. от 17.10.2008 г.
(акт № 141, том XCV, дело № 24046/2008 г. на
СВ – Варна), а именно:
– нива в местност Боеви ниви с площ 3 дка
в землището на с. Аврен, област Варна, имот
№ 066013;
– нива в местност Кьосерлика с площ 2,500
дка в землището на с. Аврен, област Варна, имот
№ 120037;
– сумата 5500 лв. от продажбата на имотите,
отчуждени с нотариален акт № 183, том III,
рег. № 6151, дело № 485/2008 г. от 17.10.2008 г.
(акт № 107, том XCV, дело № 23963/2008 г. на
СВ – Варна), а именно:
– нива № 022057 с площ 26,864 дка в местността
Отсреща в землището на с. Равна гора, община
Аврен, област Варна;
– нива № 027018 с площ 12,994 дка в местността Гюрлюнджик в землището на с. Равна гора,
община Аврен, област Варна;
– нива № 030037 с площ 5,701 дка в местността Големи ниви в землището на с. Равна гора,
община Аврен, област Варна;
– овощна градина № 023150 с площ 15,100 дка в
местността Сачан тарла в землището на с. Равна
гора, община Аврен, област Варна, и
– нива № 018010 с площ 10,839 дка в местността
Бахналия в землището на с. Равна гора, община
Аврен, област Варна;
– сумата 3300 лв. от продажбата на имотите,
отчуждени с нотариален акт № 190, том III, рег.
№ 6173, дело № 492/2008 г. от 20.10.2008 г. (акт
№ 59, том XCVI, дело № 24141/2008 г. на СВ – Варна), а именно:
– нива № 058020 с площ 11,875 дка в местността
Хасарджик в землището на с. Бенковски, община
Аврен, област Варна;
– нива № 081006 с площ 2,845 дка в местността
Ени чешма в землището на с. Бенковски, община
Аврен, област Варна;
– нива № 086002 с площ 3,802 дка в местността
Еник борун в землището на с. Бенковски, община
Аврен, област Варна;
– овощна градина № 075015 с площ 6,650 дка в
местността Юрта в землището на с. Бенковски,
община Аврен, област Варна;
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– лозе № 070019 с площ 4,750 дка в местността
Ючуклер в землището на с. Бенковски, община
Аврен, област Варна;
– сумата 5170 лв. от продажбата на имотите,
отчуждени с нотариален акт № 189, том III, рег.
№ 6172, дело № 491/2008 г. от 20.10.2008 г. (акт
№ 62, том XCVI, дело № 24146/2008 г. на СВ –
Варна), а именно:
– нива в местност Гюрлюджика от 3,999 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот № 012005;
– нива в местност Балжа кола от 3,000 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот № 020033;
– нива в местност Съзла пунар от 3 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот № 060009;
– нива в местност Дивинджия от 4,901 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот № 061014;
– нива в местност Водаджия от 3,001 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот № 063037;
– нива в местност Водаджия от 17,001 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот 041020;
– нива в местност Водаджия от 3,002 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот 050038;
– нива в местност Водаджия от 6 дка в землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот 041008;
– нива в местност Водаджия от 6 дка в землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот 041007;
– нива в местност Водаджия от 5,599 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот 041006;
– нива в местност Водаджия от 13 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот 041031;
– нива в местност Водаджия от 3 дка в землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот 050039;
– нива в местност Водаджия от 10 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот 041009;
– сумата 6745 лв. от продажбата на имотите,
отчуждени с нотариален акт № 184, том III, рег.
№ 6152, дело № 486/2008 г. от 17.10.2008 г. (акт
№ 95, том XCV, дело № 23951/2008 г. на СВ – Варна), а именно:
– нива в местност Амазлар Кайряк в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна,
с площ 9,262 дка, имот № 017008;
– лозе в местност Карапите от 2,500 дка в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, имот № 065014;
– лозе в местност Карапите в землището на
с. Здравец, община Аврен, област Варна, с площ
2,499 дка, имот 065015.
Производството е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 16.12.2011 г. от
15 ч. на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество най-късно в първото по делото заседание, насрочено за 16.12.2011 г., и по реда на
чл. 29 ЗОПДИППД.
9994
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф. д. № 819/98 за „Ел гер“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление от Балчик,
ул. Черно море 29а, в Добрич, ул. Сан Стефано 2,
стая 116; вписва актуализиран дружествен договор.
11079
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с § 5 ЗДЛ вписва промяна по ф. д.
№ 1386/98 за „Тервелска гора“ – ЕООД: деноминира капитала на 5000 лв., разпределени в 500
дяла по 10 лв.
11080
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна по
ф. д. № 1376/98 за „Хан Тервел – 98“ – АД: заличава като член на съвета на директорите Радка
Тонева Господинова.
11081
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф. д. № 1130/2000 за „Многопрофилна болница за
активно лечение“ – ЕООД, гр. Тервел: заличава
като управител Марин Ценов Димитров; вписва
като управител Вяра Николова Николова.
11082
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна
по ф. д. № 790/2001 за „Диск“ – ООД: вписва
промяна във фирмата на дружеството на „Месокомбинат – Диск“ – ООД; премества адреса на
управление от Добрич, кв. Индустриална зона
Север (Родопа), в Добрич, ул. Генерал-лейтенант
Тодор Д. Кантарджиев 16.
11083
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф. д. № 588/2001 за „Атаман“ – ООД: вписва нов
адрес на управление: Добрич, ул. България 4, вх. А,
ап. 1; вписва актуализиран дружествен договор.
11084
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф. д. № 128/2002 за „Добрич – 72“ – ООД, Добрич:
заличава като управител Доньо Енчев Радев;
вписва като управител Петър Динков Петров.
11085
Добри ч к и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписва по
ф. д. № 369/2001 заличаването от търговския
регистър на „Районна ветеринарна станция –
Добрич“ – ЕООД, Добрич.
11086
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 79
от 15.І.2008 г. регистрира по ф. д. № 1007/2001
прехвърляне на търговското предприятия на ЕТ
„Дъга Апостол – Кирчо Апостолов“, Добрич,
представляван от Кирчо Апостолов Дончев, на
„Дъга – Апостол“ – ЕООД, Добрич, представлявано от Кирчо Апостолов Дончев; вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 493 990 лв.
чрез издаване на 48 899 нови дяла с номинална
стойност 10 лв., поети от едноличния собственик
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на капитала Кирчо Апостолов Дончев, за сметка
непарична вноска на търговското му предприятие.
11087
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф. д. № 2112/94 за „Есе“ – ООД: вписва нов
адрес на у правление – Добрич, ул. Войвода
Димитър Калъчлията 11; вписва актуализиран
дружествен договор.
11640
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф. д.
№ 409/98 за „Овчаровски плаж“ – АД, Балчик:
заличава досега вписаните членове на съвета на
директорите; вписва като членове на съвета на
директорите Илия Колев Илиев, Иван Димитров
Иванов, Николай Петров Атанасов, Марко Добрев
Марков и Пейчо Димитров Пеев; дружеството
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Пейчо Димитров Пеев.
11641
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 99 от
22.І.2008 по ф. д. № 55/2008 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Елегант 58“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич,
ул. Кирил и Методий 31, вх. А, ет. 5, ап. 14, и
с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско
представителство и посредничество, ту роператорска, превозна, хотелиерска, рек ламна,
информационна, програмна, импресарска или
предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски и финансово-счетоводни
услуги, външнотърговска дейност, сделки със
земя, възмездни и безвъзмездни, обработка на
земеделска земя и търговия със зърнени храни,
превоз на стоки, хора и товари в страната и
чужбина със собствен и/или нает транспорт,
съхранение и работа с препарати за растителна защита и торове, производство и търговия
със семена, производство на селскостопанска
продукция, тапицерски услуги, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и със собственик на дружеството Златинка Димитрова Георгиева, която
го управлява и представлява.
11642
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф. д. № 649/2007 за „Терамакс“ – ООД: вписва
нов адрес на управление – Добрич, ул. Независимост 12.
11643
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф. д. № 3004/94 за „Растителна защита – Гочев“ – ООД; вписва допълване предмета на
дейност със: „покупка, продажба, строителство,
проектиране, проучване и реконструкция на
сгради и други съоръжения и обзавеждане на
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недвижими имоти с цел експлоатация и продажба, както и всякакви други дейности и услуги,
разрешени от закона.“
11644
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф. д. № 1249/97 за „ДММ“ – ЕООД: заличава като
управител и представляващ дружеството Марин
Стойчев Маринов; вписва като управител и представляващ дружеството Петър Панайотов Божилов.
11645
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф. д. № 779/99 за „Евро проект – консултинг и
мениджмънт“ – ООД: заличава като управител
Павлета Иванова Узунова-Желязкова; вписва
като управител Иван Желязков Желязков; вписва
нов адрес на управление – Добрич, ул. Райко
Даскалов 5, вх. Б, ап. 2.
11646
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по ф. д.
№ 186/98 за „Растителна защита – еко“ – ЕООД:
дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от едноличния собственик на
капитала Иван Димитров Иванов и прокуриста
Марияна Атанасова Иванова.
11647
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф. д. № 3004/94 за „Растителна защита – Гочев“ – ООД; вписва нов а д рес на у п ра вление – Добрич, бул. Трети март 90.
11648
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф. д. № 32/95 за „Панчатантра“ – ЕООД:
заличава досега вписания предмет на дейност;
вписва нов предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни или други услуги,
проектиране, строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, всякаква друга промишлена и търговска дейност в
страната, разрешена от закона.
11649
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф. д. № 414/2002 за „Финанс консулт и инженеринг“ – ЕООД; вписва допълване предмета
на дейност със: „финансово-счетоводни услуги,
проектиране и организация на счетоводно-отчетния процес и съставяне на годишни, междинни
и други финансови отчети по реда на действащото законодателство, проучване и изготвяне
на икономически проекти, анализи и обосновки,
независими финансови ревизии, консултации и
експертизи след получаване на съответните разрешителни, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба“; вписва
изменен учредителен акт.
11650
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф. д. № 1507/2006 за „Табак трейд“ – ООД: вписва
увеличение на капитала от 5000 на 10 000 лв., разпределен в 200 дяла с номинална стойност 50 лв.;
вписва като съдружник „Симеон – 2“ – ООД,
София; заличава като управител Галин Йорданов
Атанасов; вписва като управител Васил Маринов
Николов, който ще управлява и представлява дружество заедно и поотделно с управителя Станчо
Богданов Станчев; вписва актуализиран дружествен договор.
11651
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа
промяна по ф. д. № 1087/96 за „Бумеранг“ – ЕООД:
вписва деноминация на капитала от 5 000 000 на
5000 лв.; вписва нов адрес на управление – Добрич,
ул. Георги Кирков 18, ет. 3, ап. 4; вписва актуален
учредителен акт.
11652
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф. д.
№ 2465/94 за „Панорея – 4“ – ООД: заличава като
управител и представляващ дружеството Христо
Жорж Калинков; вписва като управител и представляващ дружеството Павлин Петров Димитров.
11653
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1098
от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 358/2002 вписа промени
за „Балкан Инвест“ – ООД: освобождава Йордан
Славчев Славев като управител на дружеството;
вписа Иван Владимиров Ханчев като управител.
11088
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 911 от 1.Х.2007 г. по ф.д. № 177/89
промени за „Родопстрой“ – ЕООД: вписва като
управител на дружеството Нюркян Исмаил Мехмедали, който ще управлява и представлява дружеството заедно и поотделно с досегашния управител
Димитър Александров Петров.
11089
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1067 от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 640/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Делта Инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 26,
вх. Б, ет. 6, ап. 31, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, хотелиерски (след лиценз), туристически
(след лиценз), рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, производство на филми, видеои звукозаписи, както и други подобни дейности,
издателска или печатарска дейност, предоставяне
на финансово-счетоводни консултации, изготвяне на
икономически и финансови аналиизи, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
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междинни и други финансови отчети, както и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Юсеин Юсеин
Али, който го представлява и управлява.
11090
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1594
от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 717/2007 вписва в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Трако“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Луковит, ул. Христо Ботев
22, ет. 3, ап. 24, с предмет на дейност: научноизследователска, развойна, проектантска, конструкторска, инженерно-внедрителска, трансферна,
маркетингова, лицензионна дейност, лизинг,
производствена, строително-монтажна и сервизна
дейност в страната и в чужбина, консултантски,
информационни, програмни, преводачески, посреднически, посредническо-комисионни, рекламни и
транспортни услуги на физически и юридически
местни и чуждестранни лица, както и обслужване на стопанската инициатива и организиране
на всякакъв разрешен със закон индивидуален и
колективен труд, пласментно-снабдителска, търговска, внос и износ, реализация на стоки и услуги,
ресторантьорство, както и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Васил Недков Вацов, Димитър Паунов
Мерджанов, Николай Василев Вацов, Уве Сьонке
Каспар Йенсен и се управлява и представлява от
Димитър Паунов Мерджанов съгласно договор за
управление от 27.XII.2007 г.
11091
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1595 от
28.XII.2007 г. по ф.д .№ 718/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Вако“ – ООД, със седалище и адрес на управление
с. Румянцево, ул. Бузлуджа 2, с предмет на дейност:
научноизследователска, развойна, проектантска,
конструкторска, инженерно-внедрителска, трансферна, маркетингова, лицензионна дейност, лизинг,
производствена, строително-монтажна и сервизна
дейност в страната и в чужбина, консултантски,
информационни, прогамни, преводачески, посреднически, посредническо-комисионни, рекламни и
транспротни услуги на физически и юридически
местни и чуждестранни лица, както и обслужване на стопанската инициатива и организиране
на всякакъв разрешен със закон индивидуален
и колективен труд, пласментно-снабдителска,
търговска дейност, внос и износ, реализация на
стоки и услуги, ресторантьорство, както и всякаква
друга дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Васил Недков Вацов,
Димитър Паунов Мерджанов, Николай Василев
Вацов, Уве Сьонке Каспар Йенсен и се управлява
и представлява от Васил Недков Вацов съгласно
договор за управление от 27.XII.2007 г.
11092
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 33
от 22.I.2008 г. по ф.д. № 1358/2007 вписа в търгов-
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ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Хера Стил“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Пазарджик, ул. Осми март
2, вх. В, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско
представителство и посредничество, консултантски
услуги, внос и износ, транспортни услуги, сделки с
недвижими имоти, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала и управител Валентина
Георгиева Гушевилова.
11508
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 31 от 18.I.2008 г. по ф.д. № 831/2005 вписа в
търговския регистър промяна за „Кредо“ – ООД,
Пазарджик: заличава Веска Ангелова Караиванова
като съдружник в дружеството поради прехвърляне
на дружествените дялове; вписва като съдружник
Стоян Димитров Караиванов; вписва Валентин
Желязков Михайлов като управител, който ще
представлява и управлява дружеството.
11509
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 29 от 27.I.2008 г. по ф.д. № 1398/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Мис“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Пазардижк, ул. Княз Александър
Батенберг 79, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството е
със съдружници Стилияна Николаева Николова
и Мария Николаева Николова и се представлява
и управлява от управителя Стилияна Николаева
Николова.
11510
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 28
от 16.I.2008 г. по ф.д. № 2130/94 вписа в търговския регистър промяна за „Вип – строй“ – ООД,
Пазарджик: заличава съдружника Васил Иванов
Илинов; увеличава капитала на дружеството от
5000 лв. на 6000 лв.
11511
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 27 от
16.I.2008 г. по ф.д. № 743/2000 вписа в търговския
регистър промяна за „Джи Би Ай“ – ЕООД, Пазарджик: заличава едноличния собственик на капитала
„Гишрей Ейжъ“ – ООД, поради прехвърляне на
дружествените дялове; вписва като съдружници
„Джи Би Ей Холдинг“ – ООД, Австрия, и „Джи Би
Пи Холдинг“ – ООД, Австрия; преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност „Джи
Би Ай“ – ООД; дружеството ще се представлява и
управлява от управителя Румен Стефанов Лясков.
11512
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Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1998
от 7.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1096/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Евро
2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, кв. Дружба 35-Б-32, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
производство и реализация на селскостопанска
продукция, търговия, разнос; продажба на стоки от
собствено производство; покупка на ценни книги
с цел продажба; търговско представителство и
посредничество; комисионна, спедиционна, складова, хотелиерска, туристическа, рекламна дейност;
транспортна дейност в страната и чужбина; покупка,
строеж и обзавеждане, всякаква друга незабранена
от закона дейност, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Иван
Цонев Стоянов.
11670
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1996 от
7.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1094/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Куадрифолио
проджект“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Индустриална зона, административна сграда на „Е. Миролио“ – АД, ет. 1, с предмет
на дейност: консултантски услуги; покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки
от собствено производство; покупка на ценни книги
с цел продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни
и складови сделки; менителници, записи на заповед
и чекове; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; лизинг и други
сделки и услуги, незабранени от закона, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Андреа Гардзанити.
11671
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1984 от
6.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1082/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Димар Шип Мениджмънт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, ул. Веслец 21, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни, превозни и складови и
лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; сделки с интелектуална собственост; лизинг и други дейности,
осъществявани по търговски начин, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
представлява и управлява от съдружниците Петър
Димитров Димитров и Димитър Танчев Топалов
заедно и поотделно.
11672
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Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 33 от
22.01.2008 г. по ф. д. № 275/96 допуска прилагането
в търговския регистър на представения годишен
финансов отчет за 2006 г., приет от ОС на акционерите на 23.06.2007 г., на „Свобода – 97“ – АД,
Златоград.
11234
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 30 от
18.01.2008 г. по ф. д. № 15/2004 вписа промени за
„Родопи – плодове и гъби“ – ООД, с. Оряховец,
община Баните: прекратява участието като съдружници на Митко Методиев Манчев и Цвятко
Карамфилов Манчев; вписа Минчо Стефанов Кавалджиев като съдружник в дружеството.
11563
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
23.I.2008 г. по ф.д. № 1502/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Георгиев и Рангелов“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Драгоман, ул. Нишава 7, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, транспортни услуги с
товарни и леки автомобили и автобуси, внос и
износ на стоки, продажба на нови и употребявани
леки автомобили и автобуси, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, ремонт и обзавеждане на сгради, търговско
представителство и посредничество, комисионни и
спедиционни сделки, туристическа и хотелиерска
дейност, лизинг и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Георги Евлогиев
Георгиев и Рангел Рангелов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
11673
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
23.I.2008 г. по ф.д. № 1627/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Супер Боровец“ – ООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Димчо
Дебелянов 1, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност по наемане на работа
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, дистрибуторска дейност,
маркетинг и мениджмънт, търговия със стоки от
всякакъв вид, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Пламен
Йорданов Андреев и Петър Христов Вуков и се
управлява и представлява от управителя Пламен
Йорданов Андреев.
11674
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 10818 от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 1651/2007 вписва промяна
за „Марикос“ – ООД: премества седалището и адреса на управление от Пловдив, бул. 6 септември
177, в Костинброд, ул. София 9, Софийска област.
11675
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
23.I.2008 г. по ф.д. № 4788/91 допуска прилагането
на годишния финансов отчет за 2006 г. на „Елаците – Мед“ – АД, с. Мирково, Софийска област.
11676
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 3 от
9.I.2008 г. по ф.д. № 496/97 вписа заличаване на
„Сонар – 97“ – ЕООД, в ликвидация, Самоков.
11777
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 7 от
18.I.2008 г. по ф.д. № 578/2000 вписа заличаване
на „Медицински център Самоков“ – ЕООД, в
ликвидация, Самоков.
11678
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 10 от 21.I.2008 г.
по ф.д. № 370/94 вписа промени за „Прогрес“ – АД,
Етрополе: освобождава като член на съвета на
директорите Георги Стефанов Георгиев и като изпълнителен директор; вписа като член на съвета на
директорите Ангел Дилов Иванов и Димо Николов
Тадаръков като изпълнителен директор, който ще
представлява дружеството; упълномощава Георги
Стефанов Георгиев като прокурист на дружеството;
дружеството ще се управлява и представлява от
изпълнителния директор Димо Николов Тадаръков
и прокуриста Георги Стефанов Николов заедно и
поотделно.
11679
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
7.XII.2007 г. по ф.д. № 1476/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Счетоводна къща „Плакидова и
Терзиева“ – ООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Македония 39, ет. 3, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, външнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионни,
спедиционни сделки, превозни сделки и услуги в
страната и в чужбина, складови, лицензионни сделки, консултантска дейност, реклама и маркетинг,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, информационни сделки и услуги, незабранени със закон и след получаване на съответните
лицензии, разрешения и регистрации, ако такива
се изискват, счетоводни услуги – организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети, компютърни
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Виолета Тодорова
Плакидова и Димитрина Николова Терзиева, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
11680
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
18.I.2008 г. по ф.д. № 990/99 вписа промени за „МД
Транс“ – ООД, с. Петърч: вписа нов дружествен
договор.
11681
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
18.I.2008 г. по ф.д. № 880/2005 вписа промени за
„Марица ИНН“ – ООД, гр. Долна баня: прекратява участието като съдружник на Петър Найденов
Драганов и го освобождава като управител на
дружеството; вписа „Димел Мес“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 9638/2006 на СГС), със седалище и адрес
на управление София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 242,
вх. А, ет. 3, ап. 13, като съдружник в дружеството; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Рафаил Добрев Добрев; вписа нов
дружествен договор.
11682
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 107/2006 вписа промени за
„Стикс студио“ – ЕООД, Сливница: вписа Мария
Венелинова Богданова като съдружник в дружеството; променя фирмата на дружеството на „Стикс
студио“ – ООД; премества адреса на управление от
Сливница, ул. Юрий Гагарин 24, в Сливница, ул.
Юрий Гагарин 102; вписа нов дружествен договор.
11683
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 748/2006 вписа промени за
„Алпител“ – ООД, с. Церово: прекратява участие
като съдружник в дружеството на Михаил Иванов
Григоров; вписа Мария Иванова Динчева като
съдружник в дружеството; вписа нов дружествен
договор.
11684
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1360/2006 вписа промени
за „Исток“ – ООД, Етрополе: заличава като съдружник в дружеството Татяна Григоревна Фролова
поради напускане на дружеството; вписа едновременното намаляване на капитала на дружеството
от 5000 лв. на 4500 лв. и увеличаване на капитала
на дружеството от 4500 лв. на 5000 лв.; вписа нов
дружествен договор.
11685
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
17.I.2008 г. по ф.д. № 1241/2000 вписва прехвърляне
на търговско предприятие на едноличен търговец с
фирма „Ай Ес Жи – Иво Георгиев“ – с. Душанци,
от Иво Стойчев Георгиев като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на едноличен
търговец с фирма „Ай Ес Жи – Иванка Георгиева“
(рег. по ф.д. № 1650/2007 по описа на СОС).
11686
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 764/2007 вписа промени за
„Драго Василев“ – ЕООД, Правец: прекратяване
участието като едноличен собственик на капитала
на Ирина Иванова Василева и освобождаването
є като управител и представляващ дружеството;
вписва като едноличен собственик на капитала
Драгомир Валентинов Василев, който ще управлява
и представлява дружеството; вписа нов учредителен
акт на дружеството.
11687
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 21.I.2008 г. по ф.д. № 989/2007 вписа
промени за „Айкон – Боровец“ – ЕООД, Самоков:
вписа като управители Сотириос Апостолопулос и
Николаос Кампас; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Николаос Кампас
самостоятелно или от Стилианос Алексопулос и
Сотириос Апостолопулос винаги заедно; премества
седалището и адреса на управление на дружеството
от Самоков, в София, район „Слатина“, ул Александър Жендов, бл. 1, ап. 3; изменя учредителния акт.
11688
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
4.I.2008 г. по ф.д. № 1267/2007 вписа промяна за
„Верон“ – ООД, Ботевград: прекратява участието
като съдружник на Красимир Иванов Райновски и
освобождавато му като управител на дружеството;
вписа като съдружник Николай Георгиев Николов
и избирането му за управител на дружеството;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Влади Валентинов Василев и Николай
Георгиев Николов заедно и поотделно; премества
адреса на управление на дружеството от Ботевград,
ул. Севаст Огнян 9, в Ботевград, ул. Рила 5, вх. В,
ет. 2, ап. 21; вписа нов дружествен договор.
11689
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 885/2002 вписа промяна
за „Нас и Ко 02“ – ООД, гр. Елин Пелин: прекратява участието като съдружник на Бисер Алипиев
Атанасов и освобождаването му като управител
на дружеството; вписа като съдружник Силвия
Борисова Стоичкова-Коленцова и избирането є
за управител на дружеството; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Николай
Венциславов Коленцов и Силвия Борисова Стоичкова-Коленцова заедно и поотделно; премества
адреса на управление от гр. Елин Пелин, ул. Васил
Априлов 14, в гр. Елин Пелин, ул. Здраве 14; вписа
нов дружествен договор.
11690
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 1516/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ
„Св. Екатерина“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Своге, ул. Страцин 4а, с предмет
на дейност: диагностика, лечение, рехабилитация
и наблюдение на болни, консултации по здравни
проблеми, профилактична дейност, предписване
на лабораторни и други изследвания, медицински
дейности и манипулации по контрол на дружеството
и на негова отговорност, предписване на обема и
вида на домашните грижи за болния, предписване
на лекарства, материали и пособия, експертизи за
временна нетрудоспособност, наблюдение, контрол
и грижи за физическото и психическото развитие
на деца под 18 г., медицинска помощ при бременност и майчинство, дейност по здравна промоция
и профилактика, вкл. медицински прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с тази
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дейност, насочване на пациенти за консултативна
и болнична помощ, лечение на болния у дома, когато състоянието му налага това, хоспитализиране
на пациенти, когато лечебната цел не може да се
постигне в амбулатория или в дома. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Даниела Стефанова Таскова.
11691
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1044/2004 вписва прехвърляне на търговското предприятие на едноличния
търговец с фирма „Христо Димитров – Чановете“, Самоков, от Христо Огнянов Димитров като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Чановете“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 678/2007 по описа на СОС).
11692
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
7.I.2008 г. по ф.д. № 655/2001 вписа прехвърляне на
търговското предприятие на едноличния търговец
с фирма „Борис Цачев“, Ботевград, от наследниците на Борис Цачев Маринов като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Цикас“ – ООД (рег. по ф.д. № 938/2004 по
описа на СОС).
11693
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от
29.VI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 771/2005 на представения
годишен финансов отчет за 2005 г. на „Джи и
Фармасютикълс“ – ООД, Ботевград.
11694
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1057 от 13.XI.2007 г. по ф.д. № 275/2000 вписа
промени за „Примат“ – ООД; заличава Галина
Стефанова Иванова като съдружник и управител
в дружеството; вписва Ганка Христова Иванова
като съдружник в дружеството; вписва нов адрес
на управление Търговище, кв. Запад, бл. 36, вх. Г,
ет. 4, ап. 75; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Димитър Петров Иванов;
вписва промени в дружествения договор, приети
от общото събрание на съдружниците, проведено
на 28.IX.2007 г.
11564
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1158 от 11.XII.2007 г. по ф.д. № 589/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Образцова аптека
Търговище“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Търговище, ул. Васил Левски 25, с
предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик Светла
Йорданова Андонова.
11565
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Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1137 от 7.XII.2007 г. по ф.д. № 581/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Зоо Комерс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Антоново,
ул. Никола Новков 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско посредничество и представителство в
страната и в чужбина, складова, лицензионна,
лизингова, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
транспортна дейност – вътрешен и международен транспорт на пътници и товари, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, всякакви други дейности, които
по предмет и обем изискват делата да се водят
по търговски начин (след снабдяване с лиценз за
съответните дейности, за които се изисква такъв).
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Асен Стефанов Янакиев.
11566
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1128 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 140/2005 вписа
промяна за „ВБМ“ – ООД: вписва нов адрес на
управление: Търговище, ул. Перник 6, ет. 3, ап. 15.
11567
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1133 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 580/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Карпе дием“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Попово,
ул. Цар Освободител 3, с предмет на дейност:
планиране и контрол на качеството на текстила,
технологична и текстилна обработка на дрехи,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
външнотърговска, консултантска, рекламна и
маркетингова дейност, всякакви други дейности,
незабранени със закон (след снабдяване с лиценз
за съответните дейности, за които са изисква
такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Клаудио
Валенте.
11568
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 19982/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кастра Д“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Розова
долина 21, вх. Б, ет. 5, ап. 24, с предмет на дейност: вътрешна търговия във всички форми и с
всякакви стоки, разрешени със закон, външна
търговия, комисионна и консултантска дейност,
представителство и агентство на български и
чуждестранни фирми в страната и в чужбина,
рекламна дейност, организиране, изграждане и
функциониране в страната на търговски обекти,
всякаква друга търговска дейност, незабранена
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със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Роза Любенова Илиева и се управлява
и представлява от управителя Даниела Милчева
Лазарова.
12417
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.І.2008 г.
по ф. д. № 3936/99 вписва промени за „Търговска
банка Д“ – АД: заличава като председател на
управителния съвет Мюмтаз Малик Аъм; вписва
като председател на управителния съвет Пламен
Иванов Петров; дружеството ще се управлява
от управителен съвет в състав: Пламен Иванов
Петров – председател, Радка Бонева Никодимова,
Румен Димитров Петров и Мюмтаз Малик Аъм;
дружеството ще се представлява от следните четирима членове на управителния съвет колективно:
Пламен Иванов Петров – председател, Радка
Бонева Никодимова, Румен Димитров Петров
и Мюмтаз Малик Аъм, или от двама от следните трима изпълнителни директори съвместно
Мюмтаз Малик Аъм, Радка Бонева Никодимова
и Пламен Иванов Петров.
12418
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.І.2008 г.
по ф. д. № 3936/99 вписва промени за „Търговска
банка Д“ – АД: вписва като член на управителния
съвет и изпълнителен директор Пламен Иванов
Петров; дружеството ще се управлява от управителен съвет в състав: Мюмтаз Малик Аъм – председател, Радка Бонева Никодимова, Румен Димитров
Петров и Пламен Иванов Петров; дружеството ще
се представлява от следните четирима членове на
управителния съвет колективно: Мюмтаз Малик
Аъм – председател, Радка Бонева Никодимова, Румен Димитров Петров и Пламен Иванов Петров,
или от двама от следните трима изпълнителни
директори съвместно: Мюмтаз Малик Аъм, Радка
Бонева Никодимова и Пламен Иванов Петров.
12419
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.VІІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 3936/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Търговска банка Д“ – АД.
12420
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.VІІІ.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 3936/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Търговска банка Д“ – АД.
12421
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 2620/2007 вписва промени за „Аладжем имоти“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Емил Сабитай Аладжем
на Николета Георгиева Петрова; дружеството
продължава дейността си с променено наименование „Петрова – Аладжем консулт“ – ООД;
вписва промяна в адреса на управление София,
район „Сердика“, кв. Орландовци, ул. Подем
13а; заличава като управител Емил Сабитай
Аладжем; вписва като съдружник и управител
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Николета Георгиева Петрова; вписва промяна в
предмета на дейност: счетоводни услуги и водене на счетоводство на трети юридически лица,
покупко-продажба на недвижими имоти, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и експлоатация, отдаване под наем и
управление на недвижими имоти, маркетингови
проучвания и рекламна дейност, посредничество
и представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, внедряване на информационни системи
и технологии, организация на бизнес форуми,
както и други дейности, незабранени със закон;
дружеството ще се управлява и представлява от
Николета Георгиева Петрова; вписва нов дружествен договор.
12422
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20869/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Съни билдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, кв.
Младост 4, бл. 411, вх. 2, ет. 5, с предмет на дейност: строителство и обзавеждане на жилища,
вътрешен дизайн на помещения, предоставяне на
консултантски и всякакви други услуги, свързани
с обзавеждането на жилища и други помещения,
строително-ремонтни дейности, комисионни сделки, вътрешна и международен търговия, търговско
представителство и посредничество, агентство на
местни и чуждестранни лица, ноу-хау, мониторинг,
както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Светлана Делчева Петкова, която
го управлява и представлява.
12423
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20647/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Линк стар“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Симеоновско шосе 110, бл. 9, ет. 2, ап. 5, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и складови сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Пламен Христов Божков, който го управлява и
представлява.
12424
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 21185/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дек комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж. к.
Младост 3, бл. 370, вх. 1, ет. 10, ап. 60, с предмет
на дейност: международен транспорт и спедиция,
сключване и изпълнение на спедиционни и превозни сделки, покупка на стоки или други вещи с
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цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, складови, лизингови и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни юридически лица,
външноикономическа дейност, както и всякаква
дейност, незабранена със закон, като дейностите,
за които законодателството предвижда регистрационен или лицензионен режим, дружеството ще
осъществява след получаване на съответните
лицензи, сертификати и вписване в надлежните
регистри. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Елиза Кирилова Чучумишева, която
го управлява и представлява.
12425
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г.
по ф. д. № 12257/2007 вписва промени за „Джипси ТВ“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите и изпълнителен директор Галина
Стойчева Стоева; вписва като член на съвета
на директорите и изпълнителен директор Юлия
Огнянова Цонкова; дружеството ще се управлява и представлява от председателя на съвета на
директорите Румен Жечев Панайотов и изпълнителния директор Юлия Огнянова Цонкова
заедно и поотделно.
12426
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20258/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Авто Вет“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Панчарево“, с. Лозен,
ул. Васил Левски 53, с предмет на дейност: превоз на бетони, хоросани, тежки и леки товари,
авторемонтни и автокозметични услуги, търговия
с авточасти, превози в страната и извън нея,
селскостопански услуги със собствена техника,
търговия на едро и дребно, таксиметрови услуги,
строителни и ремонтни дейности и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Стефан Георгиев
Цветанов, който го управлява и представлява.
12427
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20516/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Веп горун“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Славянска
13, с предмет на дейност: изграждане и демонтаж
на вятърни генератори, консултантски услуги,
проектиране и изграждане на вятърни електроцентрали, изграждане на енергийни трасета за
включване към националната енергийна мрежа,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Рослин
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Капитал Партнърс – България“ – ООД, и се управлява и представлява от управителя Мирослав
Димитров Митев.
12428
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 20030/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„АТ – Фарм“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ж. к.
Овча купел 40, вх. 1, ет. 2, ап. 7, с предмет на
дейност: т ъргови я на дребно с лекарствени
продукти съгласно изискванията на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Адриана Йорданова Тодорова, която го управлява
и представлява.
12429
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20874/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Каракачанин“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Хемус
51, вх. В, ет. 5, ап. 48, с предмет на дейност: внос
и износ на живи животни, вътрешна и външна
търговия с други стоки и продукти, производство и
търговия с месо и месни продукти, производство и
търговия с мляко и млечни продукти, производство
и търговия със зърнени храни, сушени плодове,
фуражи, арендуване и обработка на земеделски
земи, търговия с недвижими имоти, вътрешни
и международни превози на товари, вкл. живи
животни (след получаване на съответен лиценз),
търговско представителство и посредничество,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Христос Баласкас, който го управлява
и представлява.
12430
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21128/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ателие 6“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Кожух
планина 3, вх. Б, ет. 4, ап. 15, с предмет на
дейност: комплексно проектиране на жилищни, обществени, селскостопански, промишлени
сгради и съоръжения, изготвяне на проекти за
благоустрояване на селищни системи, архитектура, интериор, дизайн, становища, експертизи и
оценки на сгради, независим строителен надзор,
строително-ремонтна дейност, авторски надзор,
консултации и сертифициране на системи за
управление на качеството и строителството,
ремонт на всякакви сгради и инфраструктура,
сделки с интелектуална собственост, търговско
представителство и посредничество на наши
и ч у ж дест ранни фи рми, рек ламна дейност,
консултантски услуги, маркетингова дейност,
външно- и вътрешнотърговска дейност, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Данаил Христов Стойков, който го управлява и
представлява.
12431
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20831/2007 вписва в т ърговския регист ър
дружество с ограничена отговорност „ЕОС консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, бул. Княз Ал. Дондуков
109, ет. 7, с предмет на дейност: консултантска
дейност – правни, финансови, пазарни, интернет,
компютърни и софтуерни консултации, обучение,
издателска дейност, търговия с книги и периодичен
печат, книгопоща и доставка на книги, създаване
и поддръжка на уебсайтове, маркетинг и рекламна
дейност, счетоводни услуги, търговия на едро и
дребно с всякакви стоки, външнотърговска дейност – внос и износ, разносна търговия, сделки с
недвижими имоти и свързаните с тях консултации,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина,
посредническа и комисионерска дейност, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Николай Борисов
Добрев и Александра Борисова Добрева, която
го управлява и представлява.
12432
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д
№ 20879/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Интермобиле“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Витоша 24, ет. 2,
с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия с всякакви разрешени стоки във всички
разрешени форми, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, всякаква друга дейност, за която няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Генадий
Иванович Узунов и Лъчезар Велков Кайряков,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
12433
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19963/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дива
88“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, кв. Бъкстон, бл. 8,
ет. 6, ап. 27, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия, внос и износ на стоки, ресторантьорство и хотелиерство, проектантска и
строително-ремонтна дейност, внос и търговия с
моторни превозни средства, отглеждане и продажба на цветя и декоративни растения, озеленяване
и свързани с него интериорно и екстериорно
проектиране, оформление и изпълнение, както
и всякаква друга самостоятелна производствена
и търговска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Стоян Димитров Стоянов, който го управлява
и представлява.
12434
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20773/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Стефанови
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систърс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Илинден“, ж.к. Света Троица,
бл. 322, вх. А, ет. 5, ап. 23, с предмет на дейност:
производство и търговия с промишлени стоки,
стоки за бита, хранителни и селскостопански
стоки, търговия на едро и дребно, посредническа,
туристическа и рекламна дейност, разкриване на
търговски обекти, ресторантьорство и хотелиерство, транспортна дейност, таксиметрови услуги,
строителство и ремонт, както и всякаква друга,
незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Цветелина Стефанова Стефанова и
Ивелина Стефанова Стефанова, която го управлява и представлява.
12435
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
17.XII.2007 г. по ф.д. № 2480/2007 вписва промени
за „АСП дивелъпмънт“ – ООД: вписва прехвърляне на 120 дружествени дяла от „Ашапро СА“
на „Б – процес СА“; вписва като съдружник
„Б – процес СА“ със седалище Франция; вписва
промени в дружествения договор.
12436
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21036/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Газстрой комфорт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 10, бул. Луи
Пастьор 6, с предмет на дейност: строителство,
ремонтна, монтажна и демонтажна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, покупка,
внос и износ на стоки с цел препродажба в първоначален, намален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
международна търговска, транспортна и спедиторска дейност, складови сделки, туристически,
информационни, програмни и импресарски услуги, рекламна и хотелиерска дейност, лизингови
сделки, както и всякакви, незабранени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Атанас Едрев Атанасов, Илза Райчева Йосифова, Пламен
Лазаров Симов и Радослав Венциславов Иванов
и се управлява и представлява от Атанас Едрев
Атанасов, Илза Райчева Йосифова и Пламен Лазаров Симов заедно (в указаните в дружествения
договор случаи) и поотделно.
12437
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 9519/2002 вписва промени
за „Енерджи контрол“ – ЕООД: заличава като
управител Борислав Захариев Кокинов; вписва
промяна в предмета на дейност: внос, износ,
покупка и продажба на козметични продукти,
медицински изделия, медицинска апаратура,
машини, лекарства и хранителни добавки, регистриране на търговски марки, организиране
и провеждане на тренинги и обучения, покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, спедиционна, превозна,
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транспортна, складова и лизингова дейност,
външноикономическа и външнотърговска дейност
и всякаква друга, разрешена със закон дейност.
Дружеството ще се управлява и представлява от
Велислава Любенова Заркова.
12438
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 1710/2002 вписва промени за „Издателство Велес“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Ада Руменова Евтимова
на Татяна Викторовна Ненкова; заличава като
съдружник Ада Руменова Евтимова; вписва като
съдружник Татяна Викторовна Ненкова; вписва
нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от Райна Александрова
Миленова.
12439
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 2969/2003 вписва промени за „Мирена 03“ – ООД: премества адреса на
управление в София, район „Овча купел“, ж.к.
Овча купел 1, бл. 520, вх. Б, ет. 5, ап. 31; вписва
промяна в дружествения договор.
12440
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XII.2007 г.
по ф.д. № 13008/2003 вписва промени за „Индустриални продукти“ – ООД: заличава като съдружник и управител Валери Павлов Луканов; вписва
прехвърляне на 400 дружествени дяла от Валери
Павлов Луканов на „ИМЛТ“ – АД; вписва като
съдружник „ИМЛТ“ – АД (рег. по ф.д. № 1727/91
по описа на СГС); вписва като управител Пламен
Данаилов Пиперков; дружеството ще се управлява
и представлява от Пламен Данаилов Пиперков;
вписва актуализиран дружествен договор.
12441
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.XII.2007 г. по ф.д. № 8426/2004 вписва промени
за „Корект – Л“ – ООД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 6800 лв.;
вписва като съдружник Иван Георгиев Евтимов;
вписва като управители Боян Менелаев Менелаев
и Иван Георгиев Евтимов; дружеството ще се
управлява и представлява от Любомир Георгиев
Асенов, Боян Менелаев Менелаев и Иван Георгиев
Евтимов заедно и поотделно; вписва промени в
дружествения договор.
12442
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XII.2007 г. по ф.д. № 12912/2005 вписва промени за „Артек риъл истейт“ – ООД: вписва
прехвърляне на 12 дружествени дяла от Георгиос
Константинос Пицавас на Константинос Биртахас, 12 дружествени дяла от Анастасиос Астериос
Цикас на Константинос Биртахас и съвместно
притежавания 1 дружествен дял от Георгиос Константинос Пицавас и Анастасиос Астериос Цикас
на Константинос Биртахас; вписва като съдружник и управител Константинос Биртахас; вписва
промяна в предмета на дейност: консултантски
услуги, търговско представителство, производство
на бетон, търговия с бетон и бетонови изделия,
изграждане и експлоатация на бетонови възли
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и центрове за бетон, изграждане и експлоатация
на трошачно-миячни инсталации, експлоатация
и търговия с бетонопомпи, бетоноразбивачи,
бетонобъркачки и бетоновози, добив и търговия
със скални и инертни материали, производство и
търговия с други строителни материали, сделки
с недвижима собственост, строителство, управление и изпълнение на инфраструктурни и други
проекти, сделки с интелектуална собственост,
лицензионни сделки, превоз и спедиторство,
както и всякакви други търговски сделки и дейности, незабранени със закон; дружеството ще
се управлява и представлява от поне двама от
управителите Георгиос Константинос Пицавас,
Анастасиос Астериос Цикас и Константинос
Биртахас, действащи винаги заедно; вписва нов
дружествен договор.
12443
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 2983/2005 вписва промени за „С.И.Д. – 97 – Павлов“ – ООД: заличава
като управители Илия Георгиев Павлов и Марио
Николов Кабатлийски; вписва като управител
Майкъл Дойл, който ще управлява и представлява дружеството.
12444
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XII.2007 г. по ф.д. № 3748/2005 вписва промени
за „Хиперлизинг“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 100 дружествени дяла, съставляващи 100% от
капитала на дружеството, както следва: 50 дружествени дяла от „Хиперион Дейта“ – ООД, на
Александър Николов Николов и 50 дружествени
дяла от „Хиперион Дейта“ – ООД, на Ивелина
Иванова Желязкова; заличава като едноличен
собственик на капитала „Хиперион Дейта“ – ООД
(рег. по ф.д. № 6920/2003 по описа на СГС);
дру жеството продъл жава дейност та си като
„Хиперлизинг“ – ООД; вписва като съдружник и
управител Александър Николов Николов; вписва
като съдружник Ивелина Иванова Желязкова;
дружеството ще се управлява и представлява от
Александър Николов Николов и Ивелина Иванова Желязкова заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
12445
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 11280/2006 вписва промени за „Рейнбоу ленд ентърпрайзиз“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление
в София, район „Средец“, ул. Юрий Венелин 22,
ет. 3, ап. 16.
12446
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19816/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Продизайн
плюс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Дамян
Груев 22, с предмет на дейност: проектиране и
проектна документация, дизайн, вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, бартерни сделки, транспортна дейност в страната и
в чужбина, внос и износ на стоки, суровини и
машини, производство и търговия с промишлени
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и хранителни стоки и стоки за бита, вътрешен
и международен туризъм и битово обслужване,
агентство, посредничество и представителство на
български и чуждестранни физически и юридически лица (без процесуално представителство),
както и всякаква друга търговска дейност по
смисъла на закона, незабранена с нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Протерм 2005“ – ООД,
и Евгени Йорданов Христов и се управлява и
представлява от Горан Георгиев Христов.
12447
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.XII.2007 г.
по ф.д. № 2247/2001 вписва промени за „Битко
лизинг“ – АД: вписва увеличение капитала на
дружеството от 2 500 000 лв. на 4 000 000 лв.
чрез издаване на 1 500 000 нови поименни акции
с номинална стойност 1 лв. всяка една; вписва
промяна в устава на дружеството, приета с решение на ОСА на 17.XII.2007 г.
12448
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 28.XII.2007 г. по ф.д. № 11405/2002
вписва прекратяването на „Хрис 2003“ – ООД, и го
обявява в ликвидация, с ликвидатор Дочко Йорданов Петров и 6-месечен срок за ликвидацията.
12449
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 6792/92 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Финс – Интер – Константин
Стоянов“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Одит консулт
2001“ – ООД (рег. по ф.д. № 6997/2001 по описа
на СГС).
12450
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 20473/93 вписва промени
за „ВС – телешоп“ – ООД: вписва прехвърляне
на 10 дружествени дяла от Стойчо Христов Тилев
на Левент Море и 5 дружествени дяла от Йоана
Иванова Иванова на Левент Море; заличава като
съдружник Йоана Иванова Иванова; вписва като
съдружник Левент Море; вписва нов дружествен
договор.
12451
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.I.2008 г. по ф.д. № 15717/97 вписва промени за
„Никита – 6“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Николай Веселинов Коев на
Георги Петров Поповски и 50 дружествени дяла
от Теодора Минкова Минкова на Ренета Тодорова
Горанова; заличава като съдружници Николай
Веселинов Коев и Теодора Минкова Минкова;
вписва като съдружници Георги Петров Поповски и Ренета Тодорова Горанова; вписва като
управители Георги Петров Поповски и Ренета
Тодорова Горанова; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Георги Петров
Поповски и Ренета Тодорова Горанова заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
12452
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.VIII.2007 г. по ф.д. № 9362/97 вписва промени
за „Валентин Христов – М“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Изгрев“, ул. Чарлз Дарвин 14Б, вх. А.
12453
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XII.2007 г.
по ф.д. № 2829/98 вписва поемане на предприятието на ЕТ „Георги Ценев – 98“, собственост
на Георги Христов Ценев, от неговия наследник
Снежанка Димитрова Ценева и я вписва като ЕТ
„Георги Ценев – 98 – Снежанка Ценева“.
12454
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.XII.2007 г. по ф.д. № 14312/2000 вписва промени за „Алумед“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 35 дружествени дяла от „Декол“ – ЕООД,
на „Макметал“ – ЕАД; вписва като съдружник
„Макметал“ – ЕАД; дружеството продължава
дейността си като „Алумед“ – ООД; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Павел Илиев Златинов; вписва нов дружествен
договор.
12455
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 27.XII.2007 г.
по ф.д. № 4371/2000 вписва промени за „Интко
интернешънъл казино клуб“ – ЕАД: заличава като
член на съвета на директорите и изпълнителен
директор Вахит Узун; вписва като изп. директор
Ерсан Догру; дружеството ще се управлява и
представлява от Хадър Кайа и Ерсан Догру заедно
или от Зейнеп Бирбудак и Ерсан Догру заедно
или от Хадър Кайа и Зейнеп Бирбудак заедно.
12456
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.XII.2007 г.
по ф.д. № 8305/2001 вписва промени за „Теракан“ – АД: заличава като член и председател на
съвета на директорите Емил Николов Димитров;
заличава като член и зам.-председател на съвета
на директорите Кирил Борисов Стефанов; вписва
като член и председател на съвета на директорите
Виктор Николаев Йорданов; вписва като член
и зам.-председател на съвета на директорите
Бойко Александров Влайков; дружеството ще
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Генади Костадинов Трайков.
12457
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 21207/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Текасистс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Славянска 36, ет. 3, с предмет на дейност: консултантски услуги, анализи и оценки, организиране
и провеждане на обучения на заинтересовани
лица в страната и в чужбина, предоставяне на
информация и техническа помощ за различните
възможности за ефективно и ефикасно разходване
на средства от донорски програми и фондове на
Европейския съюз, български държавни фондове,
програми на чуждестранни правителства и други
финансиращи институции, консултантски услуги
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относно ефективно и ефикасно упражняване на
дейността на юридически лица и държавни институции, управление на човешки, финансови и
нефинансови ресурси, мониторинг и оценки на
подготовката, изпълнението и въздействието на
програми, проекти и инициативи на юридически
лица, държавни институции, местни власти, организиране и провеждане на обществени дискусии
със съответното взаимодействие с държавни
и обществени институции, сътрудничество с
организации, институции и физически лица в
страната и в чужбина за своевременен обмен
на некласифицирана информация и съвместна
работа по проекти от общ интерес, разработване
и внедряване на системи за управление на качеството и провеждане на съответните обучения,
издателска и рекламна дейност, организиране на
музикални и други културни събития, продуцентска и промоутърска дейност, сделки с обекти на
интелектуална собственост, представителство
пред държавни органи, инвестиране в покупко-продажба на недвижими имоти и тяхното
управление, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, туристически
услуги в страната и в чужбина, посредничество
и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви
други дейности и сделки, незабранени със закон.
Дружеството може да извършва в страната и в
чужбина всякакви действия, които са нужни и
полезни за постигането на неговата цел, особено създаването на клонове и участието в други
предприятия. Дружесвото е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Борислава Валентинова Ванкова, която
го управлява и представлява.
12458
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.XII.2007 г.
по ф.д. № 11338/2002 вписва промени за „Хобас
България“ – ЕООД: заличава като прокурист и
представляващ дружеството Милан Фичура.
12459
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 10.I.2008 г.
по ф.д. № 13412/2007 вписва промени за „Пловдив
парк партнърс“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление от София, бул. Патриарх
Евтимий 53, вх. Б, ет. 2, офис 5, в Пловдив, ул.
Георги Бенковски 13, ет. 1.
12460
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.XII.2007 г.
по ф.д. № 819/2007 вписва промени за „Булест
Инвестеерингуд“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Оваким Азарумян
на Марина Цецйотка; вписва като съдружник и
управител Марина Цецйотка; премества седалището и адреса на управление в София, район
„Сердика“, ул. Клокотница 20; дружеството ще се
управлява и представлява от Оваким Азарумян
и Марина Цецйотка заедно и поотделно.
12461
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.I.2008 г. по
ф.д. № 7413/2007 вписва промени за „Селекта – Р
пропъртис“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Рашко Вълчев Григоров
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на „България Пропъртис“ – ЕООД; вписва като
съд ру ж ник „Бъ лгари я Проп ърт ис“ – ЕООД;
вписва като управител Георги Иванов Борисов;
дружеството продължава дейността си като „Селекта – Р пропъртис“ – ООД; дружеството ще
се управлява и представлява от Георги Иванов
Борисов и Рашко Вълчев Григоров заедно; вписва
дружествен договор.
12462
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.I.2008 г.
по ф.д. № 13957/2007 вписва промени за „Екотранзит България“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на всичките 50 дружествени дяла, съставляващи
целия уставен капитал на дружеството, от „Екотранзит ЛЛС“ на „ССВ“ – ЕООД; заличава като
едноличен собственик на капитала „Екотранзит
ЛЛС“; вписва като едноличен собственик на капитала „ССВ“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 12196/2007
по описа на СГС).
12463
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.I.2008 г. по ф.д. № 8031/2007 вписва промени за
„Стоун тийм“ – ООД: вписва промяна в адреса
на управление: София, район „Надежда“, ж.к.
Надежда 4, бл. 424, вх. В, ап. 33; вписва промяна
в дружествения договор.
12464
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
10.I.2008 г. по ф.д. № 14836/2007 вписва промени
за „Кабелсат“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
2380 дружествени дяла от „Кабелсат ГБ“ – ООД,
на Юлия Иванова Бозаджиева; заличава като
едноличен собственик „Кабелсат ГБ“ – ООД;
вписва като едноличен собственик Юлия Иванова
Бозаджиева; вписва промени в учредителния акт.
12465
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 11.I.2008 г.
по ф.д. № 6649/2007 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Велифарм – Велина Иванова“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Велифарм“ – ЕООД.
12466
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 14.XII.2007 г.
по ф.д. № 3168/2003 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Пламен Велков – 2003“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на ЕТ „Красимира Минева 2007“ (рег.
по ф.д. № 11840/2007 по описа на СГС).
12467
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1084/2003 вписва промени за „Самостоятелна медико-диагностична
лаборатория 3 Дент“ – ООД: вписва промяна
в предмета на дейност: извършване от лекар с
помощта на други специалисти на предписани
от друг лекар или лекар по дентална медицина
специализирани рентгенови изследвания.
12468
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20738/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Нермина мис“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 3, бл. 313, вх. 3, ет. 8, ап. 51, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно в страната
и в чужбина с всякакви стоки, незабранени със
закон, производство и реализация на всякакви
стоки, суровини и материали, сделки със и мениджмънт на недвижими имоти, сделки с обекти
на интелектуалната собственост, хотелиерство и
ресторантьорство, фризьорски и козметични услуги, транспортна и превозна дейност, комисионна,
посредническа и консултантска дейност, търговско
представителство и посредничество (след издаване на съответните лицензии и разрешителни за
осъществяване на някоя от изброените дейности),
както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Нермин Дауд Абдел Кадер, който
го управлява и представлява.
12469
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 10.I.2008 г.
по ф.д. № 3259/90 вписва прехвърляне на предприятието на „Омега Тим“ – ЕООД, като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Комфортекс“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 14862/96
по описа на СГС); „Омега Тим“ – ЕООД, се прекратява и заличава.
12470
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.I.2008 г. по ф.д. № 10506/2007 вписва промени за
„Нео лоджик“ – ООД: заличава като управители
Станимир Ботев Захаринов, Владимир Ботев
Захаринов и Тодор Ангелов Иванов; вписва като
управител Радослава Иванова Христова, която
ще управлява и представлява дружеството.
12471
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20728/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Инобилд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ул. Гюешево 83, бизнесцентър „Сердика“, с предмет на
дейност: проектиране и внедряване на хардуер
и софтуер, иновативна и научноизследователска
дейност, консултантска дейност, проектиране
във всички фази, вкл. изработване на проекти
за строителството, маркетинг, реклама и проучване на общественото мнение, повишаване
на квалификация и преквалификация, както и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Актив Сълушънс“ – ООД, и
се управлява и представлява от управителите
Никодим Петров Никодимов и Андрей Божков
Боянов заедно и поотделно.
12472
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 20913/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Брадърс и Бо“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Банкя“, с. Иваняне,
ул. Кокиче 20, с предмет на дейност: търговска
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дейност в страната и в чужбина, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, дистрибуция, комисионна
дейност, внос, износ, експорт, реекспорт, производство и покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, както и всякакви търговски
дейности по смисъла на чл. 1 ТЗ, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Явор Владимиров Михайлов, който го
управлява и представлява.
12473
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XII.2007 г. по ф.д. № 1646/2006 вписва промени за „Болкан риълтис“ – ЕООД: заличава
като управител Лина Скиудулайте; вписва като
управител Мариус Станкунас; дружеството ще се
управлява и представлява от Мариус Станкунас.
12474
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.VIII.2007 г. по ф.д. № 9363/97 вписва промени
за „Валентин Христов – А“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Изгрев“, ул. Чарлз Дарвин 14Б, вх. А.
12475
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.I.2008 г. по ф.д. № 8412/2000 вписва промени
за „Б енд Г“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
350 дружествени дяла от „Димитриадис В &
G“ – ООД, на „Лех груп“ – ЕООД; 150 дружествени дяла от „Димитриадис В & G“ – ООД, на
Димитриос Георгиос Димитриадис; заличава като
едноличен собственик на капитала „Димитриадис
В & G“ – ООД; вписва като съдружници „Лех
груп“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 6681/2003 по описа
на СГС), и Димитриос Георгиос Димитриадис;
заличава като управител Тодор Петров Бънков;
вписва като управител Христо Любенов Урумов;
вписва промяна на наименованието на „Сторакт
БГ“ – ООД; дружеството продължава дейността
си като „Сторакт БГ“ – ООД; дружеството ще
се управлява и представлява от Христо Любенов
Урумов; вписва нов дружествен договор.
12476
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 3646/2001 вписва промени за „Фе.Ма импорт-експорт“ – ООД: вписва
прехвърляне на 3 дружествени дяла от Румен
Николов Маджаров на Даниела Динкова Попова; заличава като съдружник и управител
Румен Николов Маджаров; дружеството продължава дейността си като „Фе.Ма импорт-експорт“ – ЕООД; премества седалището и адреса
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на управление в София, район „Триадица“, ул.
Луи Айер 79; вписва промяна в предмета на
дейност: търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицезионни сделки, организационна,
развойна и консултантска дейност в областта на
медицината, здравеопазването и общественото
здраве, организиране и провеждане на конференции, симпозиуми, семинари и други форми
на обучение и повишаване на квалификацията
на граждани, общопрактикуващи лекари и специалисти, печат и разпространение на вестници,
книги и списания, търговия с хранителни добавки,
консумативи, лекарства и лекарствени средства
на едро и дребно, за които не е предвиден специален режим, медицинска техника, рекламна
дейност, както и всякаква друга дейност, която
не се регламентира от специален разрешителен или регистрационен режим, както и други
дейности, незабранени със закон; дружеството
ще се управлява и представлява от Даниела
Динкова Попова.
12477
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XII.2007 г. по ф.д. № 12427/2003 вписва промени за „Лима България“ – ООД: заличава като
управител Клаус Петер Матайс; вписва като
управител Михаел Брьокелман; дружеството ще
се управлява и представлява от управителите
Славчо Радев Лазаров и Михаел Брьокелман
заедно и поотделно.
12478
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 19849/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Софивал“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 53Е,
вх. А, офис 11, с предмет на дейност: строителство и рехабилитиране на недвижими имоти,
покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, посредничество при сделки с
недвижими имоти, мениджмънт на дружества,
покупко-продажба на движими вещи и всякакви
други операции, свързани с тях, транспортна
и консултанска дейност, представителство на
физически и юридически лица, български или
чуждестранни, и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Булгаривал“ – ООД, и се управлява
и представлява самостоятелно от управителите
Енрике Пла Гавила и Франсиско Хосе Санчес
Франко.
12479
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