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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УК АЗ № 146
На основание чл. 98, т. 4 от Констит уцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Спогодбата
меж ду правителството на Република България и правителството на А лжирската демократична и народна република за морско
т ърговско корабоплаване, приет от Х LІI
Народно събрание на 17 юли 2013 г.
Издаден в София на 22 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН
за ратифициране на Спогодбата меж ду правителството на Република България и правителството на А лжирската демократична
и народна република за морско търговско
корабоплаване
Ч лен ед и нс т вен. Рат ифи ц и ра С пог одбата меж ду правителството на Република
България и правителството на А лжирската
демократична и народна република за морско търговско корабоплаване, подписана на
2 ноември 2011 г. в София.
Зак лючителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в
сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 17 юли 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5771

РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на
народния представител Корнелия Нинова към
министъра на труда и социалната политика
Хасан Адемов относно изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 99, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание и като
взе предвид, че:
– Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е стратегически документ
за усвояване на средства от Европейския
социален фонд;
– средствата от Европейския социален
фонд са насочени към сферите на заетостта,
образованието и социалното включване, където през последните четири години има остър
недостиг на бюджетни средства;
– е натрупано изоставане, което поставя
България на предпоследно място по усвояване
на средствата от фонда;
– 2013 година е критична за усвояването на
средствата за програмния период 2007 – 2013 г.
и подготовката на новия програмен период
2014 – 2020 г.,
РЕШИ:
1. Министърът на труда и социалната политика да предприеме спешни мерки за преодоляване на изоставането през последните
четири години в усвояването на средства от
Европейския социален фонд по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“.
2. Минист ърът на труда и социалната
политика да ускори подготовката на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ за програмния период 2014 – 2020 г.
в изпълнение на предварителните условия по
проекта за Споразумение за партньорство
между България и Европейската комисия за
периода 2014 – 2020 г.
3. Министърът на труда и социалната политика да информира Народното събрание за
резултатите от предприетите действия по т. 1
и 2 в срок до 10 септември 2013 г.
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Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 19 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Мая Манолова
5862

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Лидия Велик Маринова като народен представител от
3. многомандатен изборен район – Варненски.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 26 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

УКАЗ № 147
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Филип Георгиев Боков от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Словения.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 22 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
5938

5956

УКАЗ № 148
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Искра Фидосова Искренова като народен представител от
12. многомандатен изборен район – Монтана.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 26 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Евгени Стефанов Стойчев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Канада.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 22 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
5939

5957

УКАЗ № 149
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Георги Христов Борисов като народен представител от
3. многомандатен изборен район – Варненски.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 26 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5958
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На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Николай Борисов Иванов
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Държавата Катар.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 22 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
5940
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УКАЗ № 150
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Димитър Симеонов Ларгов
с орден „Стара планина“ втора степен за
изключително големите му заслуги към Република България в областта на физическото
възпитание и спорта.
Издаден в София на 22 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ВЕСТНИК

Чл. 3. Еднократната финансова помощ се
изплаща на законните наследници на починалите или на техни законни представители
в размера по чл. 1, ал. 2 от Агенцията за
социално подпомагане чрез дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на
починалото лице.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на труда и социалната политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски

5941

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152
ОТ 25 ЮЛИ 2013 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2013 г. за
изплащане на еднократна финансова помощ
на законните наследници на починалите лица
при инцидента в рудник „Ораново“, община
Симитли, на 16 юли 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2013 г. в размер
20 000 лв. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на
Асен Костадинов Стойнев и на законните
наследници на Христо Методиев Младенов,
починали при инцидента в рудник „Ораново“,
община Симитли.
(2) Еднократната финансова помощ се
изплаща за всяко от починалите лица и е в
размер 10 000 лв.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет за сметка на
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната
политика да извърши налагащите се промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика и по централния бюджет за 2013 г.
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За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5944

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153
ОТ 25 ЮЛИ 2013 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2013 г. в размер
1 500 000 лв. за изплащане на допълнителни
възнаграждения за извънреден труд, дължимите осигурителни вноски и разходи за
организиране на охраната и опазването на
обществения ред.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на министъра на вътрешните работи
да извърши налагащите се от чл. 1 промени
по съответните бюджети за 2013 г. по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В приложение № 6 към чл. 16 от Постановление № 1 на Министерския съвет от
2013 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 6 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 9, 24, 38, 59,
62 и 63 от 2013 г.) на ред 5 „Министерство
на вътрешните работи“ се правят следните
изменения:

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

1. В колона 8 числото „81 608 080“ се
заменя с „82 958 080“.
2. В колона 13 числото „999 697 000“ се
заменя с „1 001 047 000“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на вътрешните работи.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
5945

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156
ОТ 29 ЮЛИ 2013 Г.

за закриване на Дома за медико-социални
грижи за деца – Кюстендил
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални грижи за деца – К юстендил, считано от
1 август 2013 г.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването
да определи състава на ликвидационна комисия и да ск лючи договор с членовете є
до 14 август 2013 г.
Чл. 3. Ликвидационната комисия да извърши всички действия по ликвидация на
лечебното заведение по чл. 1 до 31 януари
2014 г.
Ч л. 4 . Тру дови т е п ра во о т ношен и я на
работещите в лечебното заведение по т. 1
да се у редят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда.
Чл. 5. (1) Разходите за ликвидацията на
лечебното заведение по чл. 1, вк лючително
за обезщетенията по Кодекса на труда, се
изплащат от бюджета на Министерството
на здравеопазването.
(2) А ктивите, пасивите, архивът, както
и другите права и задължения на закрития
Дом за медико-социални грижи за деца –
К юстендил, се поемат от Министерството
на здравеопазването.
Ч л. 6. (1) Средс т вата за изд р ъж к а за
2013 г., предвидени по бюджета на Министерството на здравеопазването за Дома за
медико -соц иа лни г ри ж и за деца – К юстендил, приспаднати с разходите по чл. 5,
ал. 1 за 2013 г., се прехвърлят от бюджета
на Министерст во т о на зд равеопазванет о

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

единствено за финансиране на делегирани
от държавата дейности за социални услуги
за деца в общност та.
(2) Средствата по ал. 1 се прехвърлят по
реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет по съвместно
предложение на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването до министъра на финансите.
Зак лючителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните
заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, приета с Постановление
№ 28 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 20 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16 от
2001 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 84 от 2007 г. и
бр. 44 от 2013 г.), и чл. 28, ал. 1 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 2,
т. 9 и ал. 3 от Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27
и 64 от 2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от
2011 г., бр. 101 и 103 от 2012 г. и бр. 30 от
2013 г.) в пореден № 20, колона „Численост
на персонала“ числото „2408“ се заменя с
„2381“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6006

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ
ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
И УСТАНОВЯВАНЕ НА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Правилник за допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси (обн., ДВ, бр. 54 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 104 от 2011 г. и бр. 62 от 2012 г.)
§ 1. Създава се нова ал. 4 в чл. 21:
„(4) При обек т и вна невъ змож нос т на
председателя да изпълнява задълженията си
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ком иси я та с ъс свое решен ие оп ределя един от членовете за временно изпълн я ва щ д л ъж нос т та до о т па да не на п ричината за това. Решението се публик у ва
на страницата на комисията в интернет.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът е приет с Решение от
29.07.2013 г. на Комисията за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси и
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
За председател:
Сабрие Сапунджиева
Катя Станева
Николай Николов
Паскал Бояджийски
6005

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИК

за администрацията на Върховния административен съд
Ч А С Т

П Ъ Р В А

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С този правилник се определят:
1. функциите на администрацията във Върховния административен съд (ВАС), неговата
структура и организация;
2. длъжностното разписание и типовите
длъжностни характеристики на съдебните
служители, условията и редът за присъждане
на рангове и за повишаване в ранг, както и
редът за провеждане на конкурс за съдебни
служители.
Чл. 2. Администрацията на ВАС се състои
от главен секретар, кабинет на председателя,
съдебни помощници и съдебни служители от
отдел „Сигурност“, дирекция „Специализирана
администрация“ и дирекция „Финансово и
административно обслужване“, организирани
в отдели, служби и сектори.
Чл. 3. (1) Председателят назначава и освобождава съдебните служители в администрацията на ВАС.
(2) Председателят на ВАС определя, изменя
и допълва структурата, вида, наименованието
на съответните звена, числеността и длъжностите в тях.
Чл. 4. При осъществяването на своята
дейност администрацията на ВАС се ръководи
от принципите на законност, бързина, ефективност, прозрачност, публичност и предви-
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димост съобразно изискванията за качествено
обслужване на физическите и юридическите
лица при спазване на професионалната етика
на съдебните служители.
Ч А С Т

В Т О Р А

СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА
ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
Г л а в а

п ъ р в а

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Чл. 5. (1) Главният секретар ръководи работата на администрацията на ВАС и е пряко
подчинен на председателя на съда.
(2) За главен секретар се назначава лице,
което е български гражданин, има завършено
висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността
„Право“ с не по-малко от 5 години юридически
стаж, не е осъждано на лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ характер,
независимо че е реабилитирано, и притежава
необходимите нравствени и професионални
качества.
(3) Главният секретар се назначава от председателя на ВАС след провеждане на конкурс.
(4) Докато у пра ж н ява длъж ност та си,
главният секретар не може да членува в политическа партия или коалиция, организация
с политически цели, както и да извършва
политическа дейност.
Чл. 6. (1) Главният секретар:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на администрацията на ВАС;
2. осигурява организационната връзка между председателя на съда, неговите заместници,
съдиите и администрацията на съда;
3. организира разпределението на дейности
те между отделните звена на администрацията
и изпълнението на задълженията на съдебните
служители;
4. създава условия за нормална и ефективна
работа на съдебните служители;
5. организира провеждането на конкурси за
назначаване на съдебните служители и участва
в комисиите по провеждането на конкурсите;
6. организира обучението на съдебните
служители и повишаването на тяхната квалификация;
7. съгласува времето за ползване на отпуските от съдебните служители и тяхното
персонално заместване от друг служител;
8. организира атестиране на съдебните
служители по реда, предвиден в този правилник, и предлага промяна в ранговете и в
трудовото им възнаграждение;
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9. предлага служителите за поощрение или
за налагане на дисциплинарни наказания;
10. организира процедурите по възлагане
на обществени поръчки за нуждите на ВАС;
11. отговаря за управлението на административната дейност в съда;
12. организира процесуалното представителство по дела, по които ВАС е страна;
13. изпълнява и други задължения, възложени му от председателя на съда.
(2) При отсъствие главният секретар се
замества от определен от председателя съдебен служител.
Чл. 7. (1) Главният секретар в изпълнение на
правомощията си издава разпореждания, които
са задължителни за съдебните служители.
(2) Съдебните служители могат да оспорят
незабавно пред председателя разпорежданията
на главния секретар във връзка с изпълнение
на служебните им задължения. Решението на
председателя е окончателно.
Чл. 8. (1) Назначаването на главен секретар на ВАС се извършва след провеждане на
конкурс, организиран от председателя на ВАС.
(2) Главният секретар получава основно
месечно възнаграждение в размер 80 на сто от
основното възнаграждение на съдия във ВАС.
Г л а в а

в т о р а

К АБИНЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Чл. 9. (1) Кабинетът на председателя изпълнява организационни, координационни и
информационно-аналитични функции.
(2) Кабинетът на председателя се състои
от началник на кабинета, съдебен помощник,
експерт „Пресслужба и връзки с обществеността“ и главен експерт „Протокол и международна дейност“.
Чл. 10. За началник на кабинета на председателя се назначава лице, което е български
гражданин, има завършено висше образование
с образователно-к валификационна степен
„магистър“ и не по-малко от 8 години трудов
стаж по съответната специалност, не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер, независимо че
е реабилитирано, и притежава необходимите
нравствени и професионални качества.
Чл. 11. Началникът на кабинета е пряко
подчинен на председателя.
Чл. 12. Началникът на кабинета на председателя:
1. организира и координира работната
програма на председателя;
2. организира връзките на председателя с
държавните органи, обществени организации
и с други институции;
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3. организира кореспонденцията на председателя;
4. осъществява непосредствената оперативна работа по подготовката на материалите за
участие на председателя в международни и
национални срещи;
5. осигурява организационно връзките на
ВАС с международни институции и неправителствени организации;
6. координира подготовката на доклади и
становища от името на председателя на съда
по проблемите на административното правосъдие, както и във връзка с международното
сътрудничество в тази област;
7. организира и осъществява връзките на
председателя на съда и на заместниците на
председателя с другите правораздавателни
и правозащитни институции, държавните
органи, обществените организации, медиите
и гражданите;
8. подпомага работата на председателя чрез
извършване на анализи и даване на становища,
мнения и предложения;
9. организира задграничните командировки
на председателя на съда, на заместниците на
председателя и на съдиите, осигурява спазването на протокола;
10. изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда.
Чл. 13. Съдебният помощник на председателя:
1. получава задачи и указания от председателя и отчита изпълнението им и дейността
си на него;
2. извършва проверка по редовността и
допустимостта на жалбите, адресирани до
председателя, следи за спазване законовите
изисквания относно съдържанието и основанието им;
3. изготвя проекти на отговори по постъпили до председателя писма и сигнали;
4. подпомага председателя при водене на
международната кореспонденция;
5. подпомага председателя при подготовката
и изготвянето на проектни предложения по
програми на Европейския съюз, предвидени
за укрепване на съдебната власт в Република
България;
6. участва и координира по указания на
председателя заедно с него в работни групи и
комисии в изпълнение на европейски програми
и проекти, по които ВАС е страна;
7. отговаря за служебния електронен адрес на председателя и този на кабинета на
председателя;
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8. координира техническата помощ от европейските и международните институции,
директно насочена към ВАС;
9. изпълнява и други задачи, възложени от
председателя на съда и от неговите заместници.
Ч л . 14 . (1) А д м и н и с т р а т и в н о з в е н о
„Пресслужба и връзки с обществеността“ осигурява взаимодействието на ВАС със средствата
за масово осведомяване при информирането
на обществеността за дейността му, като:
1. подготвя и осигурява информационната
политика на съда;
2. информира средствата за масово осведомяване за образуването и приключването
на дела от значим обществен интерес;
3. организира въвеждането на информацията по предходната точка в интернет страницата на ВАС;
4. подготвя, провежда и ръководи пресконференции, интервюта и брифинги с участието
на председателя и неговите заместници;
5. организира и провежда информационни
кампании за дейността на ВАС;
6. съгласува и подготвя изявите на председателя и неговите заместници;
7. анализира ефективността на медийното
представяне на ВАС;
8. прави ежедневно наблюдение на печатните издания, като създава и поддържа служебен
архив с публикациите, аудио- и видеозаписите
от осъществените медийни изяви;
9. подготвя проекти за отговори на негативни публикации, свързани с дейността на
съда, след съгласуване с председателя;
10. анализира публикациите в медиите на
общественото мнение за дейността на ВАС и
информира ежедневно председателя и неговите
заместници;
11. осигурява координацията и взаимодействието с пресслужбите на други органи
на съдебната власт;
12. предоставя информация на медиите и
обществеността за работата на съда;
13. разработва програми за популяризиране
работата на съда и издигане на авторитета
му в обществото;
14. изпълнява и други задачи, възложени
от председателя.
(2) За служител в административно звено
„Пресслужба и връзки с обществеността“ се
назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование по
специалностите „Право“, с образователноквалификационна степен „магистър“, „Журналистика“ с образователно-квалификационна
степен „бакалавър“, с не по-малко от 5 години
трудов стаж и професионален опит, което да
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не е осъждано на лишаване от свобода за
умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и притежава
необходимите професионални и нравствени
качества.
Чл. 15. (1) Административно звено „Международна дейност и протокол“:
1. осигурява и координира организационно
връзките на ВАС с международните институции, с представителството на Европейската
комисия в България, с чуждестранни съдилища
и неправителствени организации;
2. осъществява наблюдение и изготвя отчети
за международните връзки на ВАС;
3. участва в работни групи и комисии в
изпълнение на европейски програми и проекти, по които ВАС е страна;
4. координира техническата помощ от европейските и международните институции,
директно насочени към ВАС;
5. анализира ефективността на международните проекти, по които ВАС е страна или
бенефициент;
6. осъществява взаимодействие с другите
структури на съдебната система и на държавната администрация, неправителствените
организации и международните институции
по въпроси, свързани с правната интеграция;
7. изготвя проекти на програми и организира пребиваването на чуждестранни делегации и гости;
8. организира мероприятия и форуми с
международно участие;
9. изготвя проекти на заповеди за задграничните командировки и организира издаването и оформянето на паспорти и визи за
участници от ВАС;
10. поддържа актуална информация, необходима за осъществяване на международните
контакти;
11. осигурява преводите при провеждане на
мероприятия, международни срещи и форуми
с участието на представители на ВАС.
(2) За служител на административно звено
„Международна дейност и протокол“ се назначава лице, което е български гражданин, има
завършено висше образование по специалностите „Право“ или „Международни отношения“ с образователно-квалификационна степен
„магистър“, с не по-малко от 5 години стаж и
професионален опит, което да не е осъждано
на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали
е реабилитирано, и притежава необходимите
професионални и нравствени качества.
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Г л а в а

т р е т а

СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ
Чл. 16. (1) Във ВАС се назначават съдебни
помощници.
(2) Съдебните помощници са съдебни
служители с юридическо образование, които
подпомагат съдиите в тяхната работа.
(3) За съдебен помощник се назначава лице,
което отговаря на изискванията по чл. 162 ЗСВ
и е издържало конкурс за съдебен служител.
(4) Председателят на ВАС, подпомаган от
своите заместници, разпределя съдебните
помощници по колегии и отделения.
Чл. 17. Съдебният помощник:
1. извършва проверка по редовността и
допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна, като подпомага образуването
на делата, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания
относно съдържанието и основанието им, на
изискванията за легитимация на страните;
2. изготвя проекти на съдебни актове;
3. подпомага разпределението на входящите
преписки и на административните дела между
двете колегии;
4. проучва правната доктрина по конкретните въпроси на административното право
и процес;
5. проучва, анализира и обобщава практиката на ВАС по различни въпроси на административното право и процес;
6. изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се
изискват специални правни знания;
7. подпомага съответния административен
ръководител при водене на международната
кореспонденция;
8. дава мнения по дела, изготвя доклади
и становища по правни въпроси;
9. изучава европейското и чуждестранното законодателство и съдебната практика
на съда в Люксембург; изготвя запитвания
и искания за преюдициални становища по
прилагане на европейската съдебна практика по административни дела; извършва при
необходимост сравнително-правен анализ по
въпросите на българското и европейското
административно право;
10. подпомага заместниците на председателя и главния секретар при подготовката
и изготвянето на проектни предложения по
програми на Европейския съюз, предвидени
за укрепване на съдебната власт в Република
България;
11. изпълнява и други задачи, възложени от
председателя на съда, неговите заместници,
председателите на отделения и съдиите.
Чл. 18. (1) Съдебните помощници са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията,
които са им станали известни в кръга на
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службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица, административните
органи и държавата.
(2) Във връзка със служебната си дейност съдебните помощници нямат право да
дават правни съвети и мнения на страните,
на процесуалните им представители или на
трети лица.
(3) При изпълнение на служебните си
задължения в съда и в обществения живот
съдебните помощници трябва да имат поведение, съобразено с професионалната етика,
като не допускат уронване престижа на съдебната власт.
(4) Съдебните помощници задължително
се застраховат срещу злополука за сметка на
бюджета на съдебната власт.
Чл. 19. Съдебните помощници получават
основно месечно възнаграждение в размер
до 90 на сто от основното възнаграждение за
най-ниската съдийска длъжност.
Чл. 20. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона
за съдебната власт (ЗСВ), Вътрешни правила
за работа на отдел „Съдебни помощници“ и
Кодекса на труда, уреждащи правния статут
на съдебните слу ж ители, доколкото тези
разпоредби са съвместими с функциите на
съдебния помощник.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОТДЕЛ „СИГУРНОСТ“
Чл. 21. (1) Отдел „Сигурност“ във ВАС
осъщест вява дейност и те по кон т рола на
пропускателния режим в съда, обособените
зони за сигурност, техническото състояние на
системите за сигурност, защитата и съхраняването на делата и документите, съдържащи
класифицирана информация, спазването на
условията и реда за предоставяне на достъп
до тях, както и дейностите, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка, и
действията при кризисни ситуации.
(2) За началник на отдел „Сигурност“ се
назначава лице, което е български гражданин,
има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“,
с не по-малко от 8 години трудов стаж по
специалността и професионален опит, което
да не е осъждано на лишаване от свобода за
умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и да притежава
необходимите професионални и нравствени
качества. Началникът на отдел „Сигурност“ е
пряко подчинен на председателя и заместник
председателите на ВАС. Щатното обособяване и структурата на отдела се определят от
председателя на ВАС.
(3) Отдел „Сигурност“ включва:
1. сектор „Класифицирана информация“;
2. сектор „Отбранително-мобилизационна
подготовка“.
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(4) Сектор „Класифицирана информация“:
1. отговаря за спазване на изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Правилника за прилагането на
ЗЗКИ (ППЗЗКИ), наредбите и методиките,
свързани със ЗЗКИ, Задължителните указания на ДКСИ и на международните договори
във връзка със защитата на класифицирана
информация:
2. прилага правилата относно различните
видове защита на класифицирана информация;
3. планира и реализира видовете сигурност
по защита на класифицираната информация
и следи за изпълнение на съответните мерки
по изпълнението им;
4. извършва периодични проверки на отчетността, движението и съхранението на
материали и документи, съдържащи класифицирана информация;
5. извършва необходимата дейност по проучването на служителите, работещи с класифицирана информация, по реда, установен от
закона, и води регистър на проучените лица;
6. у ведом ява Държавната комиси я по
сигурността на информацията (ДКСИ) за
необходимостта от прекратяване или от извършване на промени до съответните нива на
достъп до класифицирана информация поради
изтичане на срока на разрешенията, както и
при необходимост от тяхната промяна или
прекратяване на издадените удостоверения и
сертификати, свързани с достъп до определено
ниво на класифицирана информация;
7. води на отчет случаите за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и
на взетите мерки, за което информира ДКСИ;
8. следи за правилното определяне нивото
на класифицираната информация;
9. организира и провежда обучение на
слу ж ителите, работещи с к ласифицирана
информация.
(5) За ръководител на сектор „Класифицирана информация“ се назначава лице, което е
български гражданин, има завършено висше
образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, с не по-малко от
8 години трудов стаж по специалността и
професионален опит, което да не е осъждано
на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали
е реабилитирано, и да притежава необходимите професионални и нравствени качества.
Ръководителят на сектор „Класифицирана
информация“ е пряко подчинен на началника
на отдел „Сигурност“ и изпълнява функциите
на служител по сигурността на информацията съгласно ЗЗКИ. Щатното обособяване
и структурата на сектора се определят от
председателя на ВАС.
(6) А дминистративните дела във ВАС,
съдържащи класифицирана информация, за
които се осъществява предвидената в зако-
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на защита, се разпределят в „Регистратура
за класифицирана информация“, в която се
извършва:
1. приемане на входящата кореспонденция,
съдържаща явна и класифицирана информация;
2. регистриране на постъпилите в съда жалби, протести, касационни жалби, касационни
протести, частни жалби, частни протести,
молби за отмяна, жалби за бавност и други
молби, жалби, оплаквания и допълнителни
доказателства по класифицираните административни дела;
3. получаване, регистриране и образуване
на пост ъпилите в съда административни
дела, съдържащи класифицирана информация, и обработването им в съответствие с
изискванията на специализираното българско
законодателство;
4. поставяне в папки на делата, образувани
от председателя на съда, от заместниците на
председателя, ръководещи колегиите, или от
упълномощен от тях председател на отделение;
5. вписвания в деловодните книги и отбелязване в деловодната система;
6. вписвания в съответните регистри на
регистратурата за класифицирана информация
и отбелязване в електронната папка на делото;
7. следене за изтичане на процесуалните срокове по преписки и по оставени без
движение или спрени дела и докладване на
съдията докладчик;
8. изготвяне и изпращане на призовките
по делата;
9. подреждане и номериране на новопостъпили документи към висящите дела;
10. докладване на молбите за съдебни удостоверения на съдията докладчик и предаване
на изготвените съдебни удостоверения на страните или на процесуалните им представители;
11. регистриране и докладване на молбите
за изпълнителни листове на председателя на
отделение;
12. предоставяне на страните и на процесуалните им представители на справки по
делата, включително по телефона;
13. предотвратяване на опити да се правят
бележки, знаци, зачертавания и подчертавания в книжата по делото и изваждане на
приложени по тях документи;
14. обявяване в срочните книги и в деловодната информационна система на постановените по делата решения и определения;
15. изготвяне и изпращане на съобщенията
за обявените решения и определения, когато
те подлежат на обжалване;
16. контрол на процесуалните срокове за
обжалване на решенията и определенията и
експедиране или архивиране на свършените
дела съгласно изискванията на ППЗЗКИ;
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17. докладване на председателя на съда,
на заместниците на председателя, ръководещи колегиите, или на председателите на
отделения постъпилите касационни жалби,
касационни протести, частни жалби и частни
протести и молби за отмяна против решения
или определения на ВАС; след изтичане на
срока за представяне на писмен отговор или
възражение по разпореждане на председателя
на отделение се обработват и образуват делата
за петчленните и седемчленните състави към
съответната колегия;
18. докладване на съдиите докладчици на
призовките, върнати в цялост, както и постъпилите молби по насрочени дела;
19. предоставяне при определените от закона условия и размножаване на документи,
съдържащи класифицирана информация, както и издаване на удостоверения и заверени
преписи от решения, постановени в процеса
на правораздавателната дейност на ВАС, при
спазването на ППЗЗКИ;
20. изготвяне на копия от съдебни актове,
протоколи и други книжа по подадени молби
за незаверени и заверени преписи;
21. предоставяне за запознаване и проучване на страните и процесуалните им представители на насрочените дела, съдържащи
класифицирана информация;
22. контрол по наличността и правилното
приемане, изпращане, отчитане, използване,
разпределение, раздаване, събиране и съхранение на документите и делата, съдържащи
класифицирана информация;
23. периодични проверки за наличността и
начина на съхранение на делата и документите, съдържащи класифицирана информация,
които се намират при съдиите и служителите
от съда;
24. докладване на ръководителя на сектора за случаите на нерегламентиран достъп
до документи и материали, съдържащи КИ,
и предприемане на мерки за недопускане и
ограничаване на вредните последици;
25. контрол по спазването на вътрешните
правила за работа с дела и документи, съдържащи класифицирана информация, утвърдени
със заповед на председателя на ВАС;
26. уведомяване на ръководителя на сектора и звеното по охрана при установяване
нарушения на съответните мерки за физическа
сигурност на помещенията на регистратурата
и предприемане на мерки по запазване на
фактическата обстановка;
27. прилагане на постъпилите по насрочените дела писмени становища, защити и
други документи;
28. организиране на своевременното предаване в архива на делата с премахнато ниво
на класификация;
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29. разпечатване на решенията по класифицираните административни дела на определената за целта защитена компютърна
конфигурация;
30. размножаване и предоставяне на документи, съдържащи класифицирана информация, при определените в ППЗЗКИ условия;
31. експедиране на изходящата кореспонденция, съдържаща класифицирана информация;
32. водене на регистрите, утвърдени по номенклатурен списък съгласно чл. 74 ППЗЗКИ;
33. съх ра н ява не списъц и т е на сл у ж ителите, допуснати до работа с материали,
съдържащи КИ;
34. контрол на сроковете за защита на КИ
и докладване на ръководителя на сектора за
изтичането им;
35. декласифициране на документи съгласно
чл. 50 ППЗЗКИ и изготвяне на протоколи за
уведомяване на ДКСИ;
36. годишна и периодични проверки на
регистратурата.
(7) Служителите в тази регистратура са
пряко подчинени на ръководителя на сектор
„К ласифи ц и ра на и нформа ц и я“. Щат но т о
обособяване, структурата, численият състав
и мерките за защита в регистратурата за
класифицирана информация се определят от
председателя на ВАС в зависимост от нивата
на класификация и обема на класифицираната
информация.
(8) Сектор „Отбранително-мобилизационна
подготовка“ ръководи дейността по управление
при кризи и отбранително-мобилизационна
подготовка, осигурява условия за дейността на
ВАС при кризисни и извънредни ситуации и
във военно време; функциите, организацията и
дейността се осъществяват в съответствие със
Закона за управление при кризи и Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България; дейността по управление при кризи
и отбранително-мобилизационна подготовка
включва следните дейности:
1. представя на председателя на ВАС за
утвърждаване на предвидените в нормативните актове планове за действия при кризи
и отбранително-мобилизационна подготовка;
2. съдейства по разработени я план за
охрана на сградния фонд чрез физически и
технически средства;
3. разработва и поддържа планове за привеждане на съда в готовност за работа във
военно време и при кризисни и извънредни
ситуации;
4. организира, поддържа и актуализира
системата за оповестяване на личния състав
на съда при кризи и при различни степени
на военна опасност;
5. организира оперативната подготовка на
ръководния състав и основните структурни
звена на ВАС за работа при кризи от военен
и невоенен характер;
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6. изготвя и актуализира военновременен
план на ВАС, план за разсредоточаване и
евакуация на ръководството и основните
структурни звена на ВАС и план за действие на
ръководството и основните структурни звена
на съда за управление при кризи и поддържане
на преки връзки с ведомствата и службите,
имащи отношения към тази дейност;
7. организира експлоатацията и охраната
на пунктовете за управление на основните
структурни звена и поддържането им в оперативна и техническа готовност за използване
по предназначение;
8. подпомага финансово-стопанската дейност при планиране, разпределяне и отчитане
на разходваните финансови средства за осигуряване на дейностите, свързани с отбраната,
и при кризи;
9. организира взаимодействието и координира действията на ръководството и основните
структурни звена на ВАС с другите държавни
органи и органите на местно самоуправление
по въпросите на готовността за работа при
кризи, при положение на война, военно или
извънредно положение;
10. ръководи и контролира дейностите по
отбранително-мобилизационната подготовка.
(9) За ръководител на сектор „Отбранително-мобилизационна подготовка“ се назначава
лице, което е български граж данин, има
завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“,
с не по-малко от 8 години трудов стаж по
специалността и професионален опит, което
да не е осъждано на лишаване от свобода за
умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и да притежава
необходимите професионални и нравствени
качества. Ръководителят на сектор „Отбранително-мобилизационна подготовка“ е пряко
подчинен на началника на отдел „Сигурност“.
Щатното обособяване и структурата на сектора се определят от председателя на ВАС.
Ч А С Т

Т Р Е Т А

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Чл. 22. (1) Администрацията на ВАС е организирана в следните административни звена:
1. дирекция „Финансово и административно
обслужване“;
2. дирекция „Специализирана администрация“;
3. отдел „Сигурност“;
4. отдел „Съдебни помощници“.
(2) В дирекциите могат да се създават
отдели и служби.
(3) В отделите могат да се създават сектори.
Чл. 23. (1) Дирекция „Финансово и административно обслужване“ подпомага председателя на съда и неговите заместници, главния секретар и дирекция „Специализирана
администрация“.
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(2) Дирекция „Финансово и административно обслужване“ е организирана в следните
отдели:
1. отдел „Счетоводство и финансова дейност“;
2. отдел „Човешки ресурси“;
3. отдел „Информационни системи, комуникации и съдебна статистика“;
4. отдел „Управление и стопанисване на
съдебното имущество“.
Чл. 24. (1) Дирекция „Специализирана
администрация“ подпомага и осигурява правораздавателната дейност на съда.
(2) Дирекция „Специализирана администрация“ е организирана в следните административни звена:
1. служба „Регистратура“;
2. служба „Съдебни секретари“;
3. служба „Съдебно деловодство“;
4. служба „Съдебно деловодство – петчленен състав“;
5. служба „Съдебна информация“;
6. служба „Призовки и съдебни книжа“;
7. служба „Съдебни куриери“;
8. служба „Архив“.
Чл. 25. (1) Административните звена на
администрацията са дирекции, отдели, сектори и служби.
(2) Видът на административните звена се
определя от председателя съобразно непосредствените нужди и специфичните функции
в структурата на съдебната администрация.
Чл. 26. Длъжностите в администрацията
на ВАС се определят съгласно длъжностно
разписание.
Чл. 27. (1) Дирекциите и отделите в администрацията на ВАС осъществяват своите
функции в съответствие с определените в
правилника функционални характеристики.
Дирекциите се управляват от директор.
(2) За директор на дирекция се назначава
лице, което е български гражданин, има завършено висше образование с не по-малко от
8 години трудов стаж, което да не е осъждано
на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали
е реабилитирано, и притежава необходимите
професионални и нравствени качества.
(3) Директорът на дирекция организира
и контролира изпълнението на възложените
функции и своевременно докладва за резултатите от тяхното осъществяване.
(4) Директорът на дирекция своевременно
информира главния секретар за възникнали
проблеми при изпълнение на възложените
функции.
(5) Директорът на дирекция:
1. създава условия за законосъобразна,
бърза и ефективна работа на служителите в
дирекцията;
2. разпределя задачите по отдели и сектори
по естество и специфика;
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3. предлага на главния секретар мерки за
подобряване на организацията и качеството
на работа на дирекцията;
4. предприема мерки за подобряване на
професионалната квалификация на съдебните
служители в дирекцията;
5. предлага статистически обосновано създаването или съкращаването на структурни
звена, както и разкриването и закриването
на щатни бройки в дирекцията;
6. утвърждава и подписва всички документи,
изходящи от дирекцията;
7. изготвя необходимите справки за дейност та на дирекцията и ги представя на
главния секретар;
8. дава мнение по проекти на индивидуални длъжностни характеристики на съдебните
служители в дирекцията;
9. предлага за стимулиране или налагане
на дисциплинарни наказания на служителите
от дирекцията;
10. участва в комисии по назначаване,
атестиране, повишаване в ранг и длъжност
или налагане на наказание на служителите;
11. изработва, след съгласуване със служителите, график за ползването на отпуските на
съдебните служители в дирекцията;
12. извършва и други дейности, възложени
от главния секретар.
Чл. 28. (1) Отделите в дирекциите, както
и самостоятелните отдели се ръководят от
началник.
(2) За началник на отдел се назначава
лице, което е български граж данин, има
завършено висше образование с не по-малко
от 8 години общ трудов стаж по специалността, което да не е осъждано на лишаване от
свобода за умишлено престъпление от общ
характер, независимо дали е реабилитирано,
и притежава необходимите професионални и
нравствени качества.
(3) Началникът на отдел:
1. организира, координира и контролира
работата на служителите в отдела;
2. разяснява и подпомага изпълнението на
задачите, възложени на отдела;
3. осигурява връчването срещу подпис на
индивидуалните длъжностни характеристики
на служителите от отдела;
4. предлага за атестиране, повишаване в
ранг, поощрение и налагане на дисциплинарно
наказание на служители в отдела;
5. разпределя задачите между служителите в отдела, определя сроковете за тяхното
изпълнение и съгласува изготвените проекти
на документи и материали;
6. съгласува ползването на отпуските на
служителите от отдела;
7. изготвя необходимите справки за дейността на отдела и ги представя на прекия
си ръководител;
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8. извършва и други дейности, възложени
от прекия ръководител.
Чл. 29. (1) Секторите в отделите или самостоятелните сектори имат ръководител.
(2) За ръководител на сектор се назначава
лице, което е български гражданин, има завършено висше или средно образование с не
по-малко от 8 години трудов стаж по специалността, което да не е осъждано на лишаване
от свобода за умишлено престъпление от общ
характер, независимо дали е реабилитирано,
и притежава необходимите професионални и
нравствени качества.
(3) Ръководителят на сектор:
1. подпомага началника на отдела в изпълнението на задачите в съответната област;
2. организира и отговаря за качеството на
работа на служителите от сектора;
3. разпределя задачите между служителите
от сектора и контролира тяхното изпълнение;
4. изготвя необходимите справки за дейността на сектора и ги представя на прекия
си ръководител;
5. извършва и други дейности, възложени
от прекия ръководител.
Чл. 30. (1) Службите се ръководят от ръководител.
(2) За ръководител на служба се назначава
лице, което е български гражданин, има завършено висше или средно образование, с не
по-малко от 8 години трудов стаж в съдебната
система, което да не е осъждано на лишаване
от свобода за умишлено престъпление от общ
характер, независимо дали е реабилитирано,
и притежава необходимите професионални и
нравствени качества.
(3) Ръководителят на служба:
1. организира работата в службата, следи
за отчетността и отговаря за изпълнението на
задачите, възложени от административното
ръководство на ВАС;
2. координира връзките на службата с другите служби в администрацията и с външни
институции;
3. подпомага служителите при изпълнение
на задълженията им;
4. дава становище за оценка при атестирането на съдебните служители;
5. съдейства за повишаване на квалификацията, въвежда в работата и обучава съдебните
служители.
Ч А С Т

Ч Е Т В Ъ Р Т А

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО
И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 31. Функциите на административните звена във ВАС, свързани с управлението
и стопанисването на недвижимите имоти и
движимите вещи, се упражняват, в случай
че стопанисването на недвижимите имоти и
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управлението и стопанисването на движимите
вещи е възложено на председателя на съда
с акт на министъра на правосъдието в съответствие с чл. 388, ал. 1 и чл. 390, ал. 1 ЗСВ.
Г л а в а

в т о р а

ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ“
Чл. 32. (1) Отдел „Счетоводство и финансова дейност“ във ВАС:
1. осъществява цялостната финансово-счетоводна дейност на съда в съответствие със
Закона за счетоводството;
2. обработва и съхранява счетоводната
документация и информация за дейността
на съда;
3. прилага, приключва и отчита бюджетните сметки на съда;
4. изготвя месечните и годишните финансово-счетоводни отчети и баланси;
5. съставя проект за годишния бюджет
на съда;
6. осигурява дейностите по набиране и
разходване на парични средства, включително
изплащане на възнагражденията на съдиите,
съдебните служители и съдебните помощници;
7. организира и отговаря за разходването
на материални ресурси, осчетоводяването на
документи и воденето на ведомости;
8. участва в изготвянето на поименните
списъци и разчетите за финансиране на капиталовите разходи;
9. подготвя проекти за договори, осигурява
финансирането и разплащането по тяхното
изпълнение; съхранява техническата и счетоводната документация по обществените
поръчки;
10. разработва проекти на документацията
по процедурите за възлагане на обществените
поръчки и води кореспонденцията с Агенцията
за обществените поръчки;
11. контролира счетоводно и технически и
следи за изпълнението на сключените договори по възлагани обществени поръчки, както
и за спазването на договорната дисциплина;
12. участвува съвместно с отдел „Човешки ресурси“ в изготвянето на длъжностното
разписание на ВАС.
(2) Отдел „Счетоводство и финансова дейност“ във ВАС се ръководи от главен счетоводител, на която длъжност се назначава лице,
което е български гражданин, има завършено
висше икономическо образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ с
не по-малко от 5 години стаж в областта на
бюджетното счетоводство, външния и вътре
шния финансов одит, данъчните ревизии или
като преподавател по счетоводство и финансов
контрол, което да не е осъждано на лишаване
от свобода за умишлено престъпление от общ
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характер, независимо дали е реабилитирано,
и да притежава необходимите професионални
и нравствени качества.
Г л а в а

т р е т а

ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“
Чл. 33. (1) Отдел „Човешки ресурси“ във
ВАС:
1. подпомага председателя на съда и главния секретар при управлението на човешките
ресурси;
2. изготвя и актуализира проектите на
длъжностното разписание и длъжностните
характеристики на съдебните служители;
3. събира, обработва и съхранява, включително и в електронен вид, служебна информация и трудовите досиета на съдиите,
съдебните помощници и съдебните служители;
4. изготвя заповедите и удостоверителните
документи относно трудовите правоотношения
на съдиите, съдебните помощници и съдебните служители;
5. участва съвместно с отдел „Счетоводство и финансова дейност“ в изготвянето на
длъжностното разписание.
(2) За ръководител на отдел „Човешки ресурси“ се назначава лице, което е български
гражданин, има завършено висше образование
с образователно-квалификационна степен
„магистър“, с не по-малко от 8 години трудов
стаж, което да не е осъждано на лишаване от
свобода за умишлено престъпление от общ
характер, независимо дали е реабилитирано,
и да притежава необходимите професионални
и нравствени качества.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОТДЕЛ „ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ,
КОМУНИК АЦИИ И СЪДЕБНА СТАТИСТИК А“
Чл. 34. (1) Отдел „Информационни системи,
комуникации и съдебна статистика“ поддържа
и актуализира деловодната информационна
система и интернет страницата на ВАС и
извършва софтуерна и хардуерна поддръжка
на използваните информационни системи.
(2) За ръководител на отдел „Информационни системи, комуникации и съдебна статистика“ се назначава лице, което е български
гражданин, има завършено висше инженерно
образование със специалност компютърна или
изчислителна техника с образователно-квалификационна степен „магистър“, с не по-малко
от 8 години трудов стаж по специалността и
професионален опит, което да не е осъждано
на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е
реабилитирано, и да притежава необходимите
професионални и нравствени качества.
(3) Софтуерната поддръжка на информационните системи в съда включва:
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1. осигуряване на правилното функциониране и актуализиране на деловодната информационна система и интернет страницата
на съда;
2. поддържане на информационните бази
данни и на изправността на компютърните
мрежи в съда;
3. администриране на операционните системи и приложения на сървърите;
4. инсталиране, преинсталиране и настройка на софтуер;
5. изготвяне на указания и методика за
работа, обучаване и подпомагане на съдиите,
съдебните помощници и съдебните служители
при работата с програмни продукти.
(4) Хардуерната поддръжка на информационните системи в съда включва:
1. поддържане на наличната компютърна
и периферна техника в изправност и подмяна
на дефектирали устройства;
2. поддържане на мрежовите устройства и
структурната кабелна система на съда;
3. включване на техника в мрежата на съда;
4. предаване и приемане на неизправна
гаранционна и извънгаранционна техника на
сервизите по поддръжката на хардуера;
5. извършване на потребителски настройки
и инсталации на клиентски станции;
6. организиране закупуването на нов хардуер.
(5) Деловодната информационна система,
която служителите в звеното поддържат във
ВАС, се ползва от всички останали служители
в звената на съдебната администрация съобразно с предоставеното им ниво на достъп.
(6) По всяко дело, с изключение на делата,
образувани по жалби за бавност, в деловодната
информационна система се създава и поддържа
електронна папка, която съдържа база данни
във връзка с образуването и хода на делото.
(7) Служителите в отдела са овластени
да извършват отбелязвания в електронната
папка по всяко дело, както и да контролират
и подпомагат извършването на отбелязвания
от служителите на:
1. служба „Регистратура“;
2. служба „Регистратура за класифицирана
информация“;
3. служба „Съдебни секретари“;
4. служба „Съдебно деловодство“.
(8) Съдебните решени я и определени я
се въвеждат в деловодната информационна
система от съдията докладчик или от машинописците.
(9) Служителите от този отдел обобщават
статистическите данни за дейността на съда
в края на всяка отчетна година и периодично
по искане на административните ръководители на ВАС, като за достоверността им носят
отговорност по Закона за съдебната власт и
Закона за статистиката.
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(10) Разпределението на дейностите, основните отговорности и функции в рамките
на отдела се определят с Вътрешни правила
за работа на отдел „ИСКСС“.
Г л а в а

п е т а

ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА СЪДЕБНОТО ИМУЩЕСТВО“
Чл. 35. (1) Отдел „Управление и стопанисване на съдебното имущество“ във ВАС:
1. осъществява управлението, техническото
обслужване и поддръжката на сградата на
ВАС и другите сгради, стопанисвани от съда;
2. осигурява връзка с охраната на сградата
на съда;
3. поддържа връзка с надзорните институции по експлоатацията на сградата на съда:
Национална служба „Пожарна и аварийна
безопасност“, Х игиенно-епидемиологичен
институт и други, като организира изпълнението на предписанията на тези институции;
4. отговаря за строителните и ремонтните
работи в съдебната сграда на ВАС и в другите
сгради, възложени за стопанисване на съда;
5. съгласува строително-ремонтните дейности с лицата, упражняващи строителен
надзор, и отговаря за изпълнението на предписанията им;
6. следи за качеството и за спазването на
сроковете на строително- ремонтните работи;
7. осигурява условията за снабдяването на
съда с техника, консумативи и обзавеждане.
(2) За ръководител на отдел „Управление
и стопанисване на съдебното имущество“ се
назначава лице, което е български гражданин,
има завършено висше техническо образование
с образователно-квалификационна степен
„магистър“, с не по-малко от 8 години трудов стаж по специалността и професионален
опит, което да не е осъждано на лишаване от
свобода за умишлено престъпление от общ
характер, независимо дали е реабилитирано,
и да притежава необходимите професионални
и нравствени качества.
Ч А С Т

П Е Т А

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
Г л а в а

п ъ р в а

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР
Чл. 36. Административният секретар подпомага главния секретар при организирането
на работата на съдебните служители и осъществяването на контрол върху дейността на
дирекция „Специализирана администрация“ .
Чл. 37. (1) Административният секретар:
1. изготвя месечното разпределение на
съдебните заседания на петчленните състави;
2. изготвя заповеди, писма и други официални документи по нареждане на председателя
на съда или на главния секретар;
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3. докладва на председателя за постъпили
молби, жалби и сигнали, по които не се образуват административни дела, и отговаря за
съхранението им;
4. организира подреждането и съхраняването на всички постъпили в съда или изходящи
от него документи, които не се отнасят до
образувани дела;
5. изготвя протоколите от пленумите на
съдиите от ВАС и от общите събрания на
двете колегии;
6. съставя графици за разпределението на
съдебните зали между съдебните състави;
7. съставя актове за изгубени и унищожени дела;
8. изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда или главния
секретар.
(2) За административен секретар се назначава лице, което е български гражданин, има
завършено висше образование, с не по-малко
от 5 години трудов стаж като съдебен служител, което да не е осъждано на лишаване от
свобода за умишлено престъпление от общ
характер, независимо дали е реабилитирано,
и притежава необходимите нравствени и
професионални качества.
Г л а в а

в т о р а

СЛУЖБА „РЕГИСТРАТУРА“
Чл. 38. Служба „Регистратура“:
1. приема входящата кореспонденция;
2. регистрира постъпилите в съда жалби,
протести, касационни жалби, касационни
протести, частни жалби, частни протести,
молби за отмяна, жалби за бавност, молби за
налагане на санкции по АПК, други молби,
жалби и оплаквания;
3. регистрира постъпилите дела от административните и другите видове съдилища;
4. експедира изходящата кореспонденция;
5. осигурява информация за получената и
изпратената кореспонденция;
6. разпределя и направлява постъпилата
поща;
7. пренасочва постъпилите явни документи
по делата, заведени в „Регистратура за класифицирана информация“, за своевременно
обработване;
8. изпълнява и други задължения по разпореждане на председателя на съда.
Чл. 39. (1) Деловодителите (регистраторите) от служба „Регистратура“ водят следните
регистърни книги:
1. входящ дневник на електронен носител,
2. изходящ дневник на хартиен носител, и
3. разносна книга на хартиен носител.
(2) Входящата и изходящата кореспонденция, съдържаща класифицирана информация,
се води от служба „Регистратура за квалифицирана информация“ на хартиен носител в
отделни входящ и изходящ дневник за такава
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информация. Входящият дневник за класифицирана информация може да се води и на
електронен носител.
(3) За всяка календарна година се водят
отделни дневници и книги по предходните
алинеи.
Чл. 40. (1) Във входящия дневник се описват постъпилите в съда документи и книжа,
като се номерират последователно по реда на
постъпването им.
(2) Входящият дневник се организира по
начин, който не допуска изтриване на регистрирани данни, нито скриване на последващи
изменения или поправки.
(3) Председателят на съда издава писмена
заповед, с която определя в каква периодичност се разпечатва входящият дневник на
хартиен носител.
(4) В деня на постъпването в служба „Регистратура“ на документи и книжа деловодителят
(регистратор) създава електронна папка, като
във входящия дневник попълва регистрационна карта, съдържаща следните данни:
1. входящ номер;
2. дата на постъпване;
3. подател и адрес;
4. вид на постъпилия документ – жалба,
протест, касационна жалба, касационен протест, частна жалба, частен протест, молба за
отмяна, жалба за бавност, молба за налагане
на санкции по АПК или други;
5. оспорен административен акт и административен орган или номер на делото и съд;
6. разпределение към петчленните състави
на колегиите и към отделенията;
7. номер на съпроводителното писмо, с
което е изпратено делото – при подаване на
касационни жалби, касационни протести,
частни жалби, частни протести и молби за
отмяна;
8. деловодител (регистратор), регистрирал
постъпилия документ.
Чл. 41. (1) В изходящия дневник се описват
всички изпращани от съда писма, които не са
съставени по конкретно дело, като се номерират последователно по датата на изпращането.
(2) Изходящият дневник съдържа следните
данни за изпратените писма:
1. изходящ номер;
2. дата на изпращане;
3. описание на изпращаното писмо;
4. адресат;
5. начин на изпращане (чрез пощенски
оператор, куриер, електронна поща и други).
(3) Изходящите книжа се подписват от
служителя, който ги е изготвил, и се предават
на председателя на съда или оправомощен от
него съдия за подписване.
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(4) Преписите от изходящите документи
се съхраняват в папки. Върху преписите се
посочват имената на лицата, съставили и
подп исали документите, и номерът, под който
са изведени.
Чл. 42. (1) В разносната книга се описват
пощенските пратки, изходящи от ВАС и подадени в пощата.
(2) Разносната книга съдържа:
1. изходящ номер на пратката;
2. адресат;
3. дата на връчване;
4. име и подпис на длъжностното лице,
получило пратката.
Чл. 43. (1) На първата страница на всеки
регистриран във входящия дневник или издаден от съда документ се поставят входящият
номер и датата на постъпването му или изпращането му. При поискване от вносителя
на документа тези данни се отбелязват и на
представено от него копие.
(2) На постъпилите в съда документи, които
не подлежат на регистрация във входящия
дневник, се отбелязва датата на приемането им.
(3) При получаване на книжа по пощата
деловодителят (регистраторът) записва номера на обратната разписка или датата на
пощенското клеймо върху първата страница
на постъпилите книжа, като отбелязва, че
са постъпили по пощата. Пощенският плик
задължително се запазва.
(4) Когато в регистърните книги се правят
корекции, те се отбелязват със забележка.
Чл. 44. Входираните в служба „Регистратура“ документи се изпращат на същия или
най-късно на следващия ден от постъпването
им на председателя на съда или на заместниците на председателя, ръководещи колегиите,
които лично или чрез оправомощен от тях
председател на отделение разпределят преписките по колегии и отделения.
Чл. 45. Новопостъпилите книжа и документи по висящи в съда дела се предават
незабавно от служба „Регистратура“ в деловодствата – когато се подават по ненасрочени
дела, или в адвокатска стая – когато се подават по насрочени дела, които не съдържат
класифицирана информация.
Г л а в а

т р е т а

СЛУЖБА „СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ“
Чл. 46. Служба „Съдебни секретари“ във
ВАС се състои от съдебните секретари в съда.
Чл. 47. Съдебните секретари са разпределени към петчленните състави на двете колегии
и към отделенията на съда.
Чл. 48. (1) Съдебният секретар:
1. изготвя писма и обявления в изпълнение на разпорежданията и резолюциите
на председателя на съда, на заместниците
на председателя, ръководещи колегиите, на
председателите на отделения или на съдиите
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и ги въвежда в електронната папка на делото;
копие от писмата, с които се отговаря на граждани по въпроси, по които няма образувани
дела във ВАС, ведно с молбата подлежат на
съхранение и се класират в отделни папки
„Писма“ за всяка една календарна година, по
възходящ ред на молбата, регистрирана в съда;
2. съставя списъците на лицата за призоваване по делата и ги отпечатва от електронната
папка на делото;
3. проверява призовките по делата наймалко десет дни преди съдебното заседание,
докладва нередовно връчените и извършва
необходимите действия за редовното призоваване на страните; съхранява редовно
връчените призовки и ги прилага по делата
преди съдебно заседание;
4. съставя преди съдебно заседание списък
за реда и часа на разглеждане на делата;
5. осигурява наличието на веществените
доказателства по делата при провеждане на
съдебните заседания;
6. води п ро токол в елек т ронен ви д в
деловодната информационна система при
провеждане на съдебно заседание и актуализира върху информационното табло пред
заседателната зала списъка с предстоящите
за разглеждане дела;
7. съставя протоколите от съдебните заседания при спазване изискванията по чл. 126
ГПК;
8. отразява в електронната папка на делото
неговия статус и местонахождение;
9. описва след провеждане на съдебно заседание в срочната книга следните данни: дата
на заседанието, номер на делото, докладчик,
статус на делото – решено, отложено (и дата
на следващо съдебно заседание), спряно, оставено без движение или прекратено;
10. представя на председателя на съдебния
състав за подписване протоколите по делата след изготвянето и отпечатването им на
хартиен носител;
11. изпраща на съдиите докладчици делата заедно с подписаните от председателя на
състава протоколи по обявените за решаване
дела, а по отложените дела изготвя списъците
за призоваване и ги предоставя на деловодството за отпечатване на призовките, след
което предава отложените дела срещу подпис
и дата в адвокатска стая;
12. извършва необходимите технически
действия за осигуряване на достъп до изготвения и подписан протокол по делото
на външните потребители на деловодната
информационна система в срок до три дни
след датата на заседанието;
13. изпраща съобщения на страните за указанията на съда, дадени в открити и закрити
съдебни заседания;
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14. изготвя удостоверения след резолюция
на съдията докладчик по молби за съдебни
удостоверения, поставя върху тях печат след
подписването им от съдията докладчик и ги
прилага по делата за предаване на поискалите
ги страни;
15. следи процесуалните срокове по спрени
и оставени без движение дела и ги докладва
на съдията докладчик;
16. подрежда в папките на делата представените в заседанието книжа по реда на
постъпването им и ги номерира;
17. предава делата срещ у разписка на
назначените вещи лица за извършване на
експертизи;
18. изготвя документите за изплащане на
сумите за възнаграждения и разноски на
експерти, свидетели, преводачи и други и ги
изпраща своевременно на касиера на съда;
19. изготвя изпълнителните листове след
резолюция на председателя на отделение и
отбелязва това със специален печат върху
съдебното решение или определение;
20. изготвя протоколите за съдебни поръчки;
21. работи с материали, съдържащи класифицирана информация, при получено разрешение за достъп до класифицирана информация
съгласно изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация (ЗЗКИ);
22. изпълнява и други задължения по разпореждане на председателя на съда.
(2) Съдебни секретари по дела, съдържащи
класифицирана информация, могат да бъдат
само тези служители, които имат издадено
разрешение за достъп до класифицирана информация. При работа с тези дела съдебните
секретари осъществяват функциите по ал. 1,
като спазват правилата за работа с материали, съдържащи класифицирана информация,
установени със ЗЗКИ и подзаконовите актове
по прилагането му.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЛУЖБА „СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО“
Чл. 49. (1) Служба „Съдебно деловодство“
се състои от съдебните деловодители и съдебните информатори.
(2) Отделни звена към служба „Съдебно
деловодство“ са служба „Съдебно деловодство – петчленен състав“ и деловодствата на
всяко отделение, деловодители в „Адвокатска
стая“, служба „Съдебна информация“ и съдебни деловодители – компютърна обработка на
данни към „Машинописно бюро“.
(3) Деловодителите от деловодствата на
отделенията, работещи с дела, които съдържат
класифицирана информация, трябва да имат
издадено разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията
на ЗЗКИ.
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Чл. 50. (1) Деловодителят от деловодствата
на петчленните състави към двете колегии и
от деловодствата на отделенията:
1. поставя в папки делата, образувани от
председателя на съда, от заместниците на
председателя, ръководещи колегиите, или от
оправомощен от тях председател на отделение;
2. извършва вписвания в деловодните книги
и ги отбелязва в електронната папка на делото;
3. сканира жалбите, протестите, касационните жалби, касационните протести и молбите
за отмяна, както и атакуваните ненормативни
административни актове или съдебни актове
на административните и другите съдилища;
4. следи за изтичане на процесуалните
срокове по оставени без движение преписки и
ги докладва на председателя на съда, заместниците на председателя или на председателя
на съответното отделение;
5. изготвя и изпраща призовките по делата;
6. подрежда и номерира новопостъпили
документи към висящите дела;
7. докладва молбите за съдебни удостоверения на съдията докладчик и предава изготвените съдебни удостоверения на страните или
на процесуалните им представители;
8. докладва молбите за изпълнителни листове на председателя на съответното отделение;
9. предоставя на страните и на процесуалните им представители справки по делата,
включително по телефона;
10. следи да не се правят никакви бележки, знаци, зачертавания и подчертавания в
книжата по делото, да не се изнасят делата от
деловодството и да не се изваждат приложени
по тях документи;
11. издава незаверени преписи от приложени
по делата книжа;
12. подготвя копия от съдебни актове,
протоколи и други книжа по подадени молби
за заверени преписи, докладва ги на главния
секретар, след което ги предоставя в звено
„Деловодна информация“ за заверка;
13. обявява в срочните книги и в деловодната информационна система постановените
по делата решения и определения;
14. изготвя и изпраща съобщенията за
обявените решения и определения, когато те
подлежат на обжалване;
15. следи за процесуалните срокове за
обжалване на решенията и определенията и
след изтичането им предава свършените дела
в служба „Регистратура“ за експедиция или в
служба „Архив“ за съхраняване;
16. докладва на председателя на съда, на
заместниците на председателя, ръководещи
колегиите, или на председателя на отделение
постъпилите касационни жалби, касационни
протести, частни жалби, частни протести и
молби за отмяна против решения или определения на ВАС; след изтичане на срока за
представяне на писмен отговор или възражение
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по разпореждане на председателя на отделение изпраща делото заедно с касационната
жалба, касационния протест, частната жалба,
частния протест или молбата за отмяна на
деловодството на петчленните състави към
колегията;
17. изпълнява и други задължения по разпореждане на председателя на съда.
(2) При работа с дела, съдържащи класифицирана информация, деловодителите са
длъжни да спазват изискванията за работа
с класифицирана информация съобразно със
ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му.
Чл. 51. По всяко дело деловодителят от деловодствата на петчленните състави към двете
колегии и на отделенията въвежда следната
информация в електронната папка на делото:
1. номер на делото (генерира се автоматично при образуване на делото в деловодноинформационната система на ВАС);
2. дата на образуване (генерира се автоматично при образуване на делото в деловодноинформационната система на ВАС);
3. подател и адрес (генерира се автоматично
при образуване на делото в деловодно-информационната система на ВАС на база на
входираната в служба „Регистратура“ регистрационна карта);
4. оспорен административен акт по първоинстанционните производства; номер на
дело т о – по к аса ц ион н и т е п роизводс т ва,
частните производства и по извънредните
производства за отмяна (генерира се автоматично при образуване на делото в деловодно-информационната система на ВАС на
база на входираната в служба „Регистратура“
регистрационна карта);
5. автор на обжалвания акт – административен орган или съд (генерира се автоматично
при образуване на делото в деловодно-информационната система на ВАС на база на
входираната в служба „Регистратура“ регистрационна карта);
6. сканирани документи;
7. съдия докладчик;
8. местонахождение на делото;
9. административно-правна материя;
10. вид производство – първоинстанционно (по жалба или протест), касационно (по
касационна жалба или касационен протест),
частно (по частна жалба или частен протест)
или за отмяна на влязло в сила решение (по
искане за отмяна);
11. дата и час на насрочване на съдебното
заседание;
12. статус на делото;
13. номер и дата на постановеното решение
или определение (генерира се автоматично
при обявяване на съдебния акт в деловодноинформационната система);
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14. дата на приключване на делото (генерира
се автоматично при обявяване на съдебния
акт в деловодно-информационната система).
Чл. 52. Съдебният информатор от служба
„Деловодна информация“:
1. дава справки, включително по телефона,
на страните и на процесуалните им представители за движението на постъпилите в съда
книжа и образуваните дела;
2. събира такси за издадени съдебни удостоверения, изпълнителни листове и заверени
преписи от решения и определения съгласно
Тарифа № 1 към Закона за държавните такси
за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството
на правосъдието, одобрена с ПМС № 167 от
1992 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г.; посл. изм.,
бр. 98 от 2012 г.);
3. приема предоставените му от деловодителите на отделения или „Адвокатска стая“
копия от съдебни актове и други документи,
подготвени по постъпили молби за издаване
на заверени преписи;
4. заверява преписите на влезлите съдебни
актове и протоколите от съдебните заседания
въз основа на писменото разпореждане на
главния секретар и ги предава на молителите
в същия или най-късно на следващия ден;
5. изпълнява и други задължения по разпореждане на председателя на съда.
Чл. 53. Деловодителят от служба „Адвокатска стая“ във ВАС:
1. получава от деловодствата на петчленните
състави към двете колегии и от деловодствата
на отделенията насрочените за открити заседания дела и ги подрежда и съхранява според
датите на съдебните заседания;
2. получава отложените дела от съдебните
секретари срещу подпис и дата в срочната
книга;
3. докладва на съдиите докладчици или
съдебните помощници призовките, върнати
в цялост, както и постъпилите молби по
насрочени дела;
4. прилага постъпилите по насрочените
дела писмени становища, защити и други
документи;
5. предоставя на съдиите и прокурорите
поисканите за проучване дела след отбелязване в специална книга и в електронните
папки на делата;
6. предоставя на страните, на процесуалните
им представители и на адвокати, легитимиращи се с адвокатска карта, насрочените дела
за справки и проучване;
7. предава делата за предстоящите съдебни
заседания на съдебните секретари;
8. отбелязва местонахождението на делото
в неговата електронна папка;
9. предава изготвените съдебни удостоверения на страните или на процесуалните им
представители;
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10. издава незаверени преписи от съдебни
актове, протоколи от съдебни заседания и
приложени към делата книжа;
11. следи да не се правят бележки, знаци,
зачертавания и подчертавания в книжата по
делата и да не се изнасят делата от помещението за съхраняване;
12. отговаря за наличността на делата,
както и за пълнотата на приложените към
тях книжа;
13. изпълнява и други задължения по разпореждане на председателя на съда.
Чл. 54. (1) В деловодствата на петчленните
състави към двете колегии и в деловодствата
на отделенията се водят на хартиен носител
следните деловодни книги:
1. азбучен указател;
2. описна книга;
3. срочна книга за открити заседания;
4. срочна книга за закрити заседания;
5. докладна книга;
6. книга за веществените доказателства;
7. описна книга за административнонаказателните преписки;
8. описна книга на жалбите за бавност;
9. разносна книга за предоставяне на дела,
съдържащи класифицирана информация;
10. описна книга на делата, образувани
пред смесени състави;
11. срочна книга на делата, образувани
пред смесени състави.
(2) Всяко деловодство води отделни деловодни книги по ал. 1, т. 1 – 5.
(3) Деловодствата на петчленните състави
към двете колегии съвместно с деловодствата
на отделенията към всяка от колегиите водят
две описни книги за административнонаказателните преписки – за първа и за втора
колегия на съда.
(4) Деловодствата на петчленните състави
към двете колегии и на отделенията водят
обща книга за веществените доказателства.
(5) Деловодствата на петчленните състави
към двете колегии водят обща описна книга
на жалбите за бавност.
(6) В деловодствата, в които се обработват
дела, съдържащи класифицирана информация,
се водят разносни книги за предоставяне на
тези дела на съдиите от ВАС и прокурорите
от Върховната административна прокуратура.
(7) Деловодствата на петчленните състави
към двете колегии водят обща описна книга
на делата, образувани пред смесени състави.
(8) Деловодствата на петчленните състави
към двете колегии водят обща срочна книга
на делата, образувани пред смесени състави.
(9) За всяка календарна година се водят
отделни деловодни книги.
Чл. 55. (1) Азбучният указател е подреден
по азбучен ред по имената на подателите на
жалби, протести, касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести,
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молби за отмяна, жалби за бавност, молби
за налагане на санкции по АПК или други
документи и книжа.
(2) Азбучният указател съдържа данни за
номера на делото, датата на насрочването
му, трите имена на подателя и неговия адрес.
Чл. 56. (1) Описната к нига осиг у рява
информация за движението на делата от образуването им до предаването им в служба
„Регистратура“ за експедиция или в служба
„Архив“ за съхраняване.
(2) Описната книга съдържа следните данни:
1. номер на делото;
2. дата на образуване на делото;
3. номер на обжалвания акт и от кой орган
постъпва;
4. номер и година на първоинстанционното
дело и от кой съд постъпва;
5. предмет на делото;
6. жалбоподател;
7. ответник;
8. дата на обявяване на решението;
9. номер и дата на обявяването на съдебния акт;
10. резултат на делото – първа инстанция;
11. резултат на делото – втора инстанция;
12. съдия докладчик;
13. дата на изпращане на друга инстанция
и подпис на деловодител;
14. дата на връщане от друга инстанция и
подпис на деловодител;
15. продължителност на разглеждане на
делата;
16. дата на връщане на делото и подпис
на деловодителя.
Чл. 57. (1) Срочната книга за открити заседания осигурява информация за насрочените
за определена дата дела.
(2) Срочната книга за открити заседания
съдържа следните данни:
1. номер по ред;
2. номер на делото и дата на образуване;
3. състав на съда;
4. докладчик;
5. прокурор;
6. секретар;
7. жалбоподател;
8. ответник;
9. номер и дата на съдебния акт;
10. съдържание на съдебния акт;
11. дата, на която е отложено делото, и
причина за неговото отлагане;
12. дата на предаване и подпис на деловодителя.
Чл. 58. (1) Срочната книга за закрити заседания осигурява информация за определенията,
постановени в закрити съдебни заседания.
(2) Срочната книга за закритите заседания
съдържа следните данни:
1. номер по ред;
2. номер на делото;
3. състав на съда – председател и членове;
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4. докладчик;
5. резултат от заседанието;
6. номер и дата на обявяване на съдебния
акт и подпис на деловодителя;
7. дата на изпращане на делото на друга
инстанция и подпис на деловодителя;
8. дата на връщане на делото от друга инстанция и подпис на деловодителя;
9. дата на предаване на делото в архив и
подпис на деловодителя.
Чл. 59. (1) Докладната книга има предназначението на входящ дневник за деловодствата
на петчленните състави към двете колегии и
за деловодствата на отделенията. Тя осигурява информация за постъпилите дела или
преписки и за тяхното движение.
(2) Докладната книга съдържа следните
данни за постъпилите в съда жалби, протести, касационни жалби, касационни протести,
частни жалби, частни протести, молби за
отмяна, жалби за бавност, молби за налагане
на санкции по АПК и други:
1. входящ номер;
2. подател и адрес;
3. административния орган или съда, чрез
който постъпват;
4. разпореждане на председателя на съда,
заместниците на председателя на съда, ръководещи колегиите, или на председател на
отделение по движението им;
5. номер на образуваното дело.
Чл. 60. (1) Книгата за веществени доказателства осигурява информация за постъпилите
в съда веществени доказателства, както и за
тяхното съхранение и движение.
(2) Книгата за веществени доказателства
съдържа следните данни:
1. пореден номер;
2. дата на постъпване на веществените
доказателства в съда;
3. входящ номер и подпис на регистратор;
4. жалбоподател;
5. административен орган;
6. номер на административно дело;
7. дата на заседание;
8. подробно описание на веществените
доказателства;
9. дата на получаване на делото и подпис
на деловодителя;
10. дата на изпращане на друга инстанция;
11. дата на получаване от друга инстанция;
12. разпоредителни действия (дата и основание за унищожаване, предаване на друга
инстанция).
Чл. 61. (1) Описната книга за административнонаказателните преписки осигурява
информация относно образуваните административнонаказателни преписки във връзка с
неизпълнение на съдебни актове, постановени
от ВАС.
(2) Описната книга за административнонаказателни преписки съдържа следните данни:
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1. номер и дата на образуване;
2. колегията или отделението, в което е
образувана административнонаказателната
преписка;
3. съдия докладчик;
4. подател и адрес;
5. номер на делото на ВАС, по което не е
изпълнен съдебният акт;
6. номер на определението, с което се
произнася съдът;
7. диспозитив на постановеното определение;
8. направление и дата на експедиране на
съда, на който се връща делото, ако подлежи
на връщане.
Чл. 62. (1) Описната книга на жалбите за
бавност осигурява информация относно жалбите за бавност от постъпването им в съда
до произнасянето от председателя на съда.
(2) Описната книга на жалбите за бавност
съдържа следните данни:
1. номер и дата на образуване на делото;
2. подател и адрес;
3. номер на делото и съда, чиито действия
се атакуват;
4. номер и дата на определението, с което
се произнася председателят на съда;
5. диспозитив на постановеното определение;
6. дата на експедиране и съда, на който
се връща делото, ако подлежи на връщане.
Чл. 63. В разносните книги за предоставяне
на дела, съдържащи класифицирана информация, се вписват следните данни:
1. номер на делото;
2. име и подпис на съдията докладчик или
на прокурора;
3. дата на предаване на делото на съдията
докладчик или на прокурора по делото;
4. дата на връщане на делото от съдията
докладчик или от прокурора;
5. име и подпис на служителя, който е
приел делото.
Чл. 64. Описната книга на делата, образувани пред смесен петчленен състав, има
съдържанието на описна книга по чл. 56, ал. 2.
Чл. 65. Срочната книга на делата, образувани пред смесен петчленен състав, има
съдържанието на срочна книга за закрити
заседания по чл.58, ал.2.
Чл. 66. Електронната папка, поддържана
в деловодната информационна система по
конкретно дело, трябва да съдържа следната
информация:
1. вид на постъпилия документ – жалба,
протест, касационна жалба, касационен протест, частна жалба, частен протест, молба за
отмяна или друг документ;
2. входящ номер;
3. дата на постъпване;
4. подател и адрес;
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5. оспорен административен акт – по първоинстанционните дела, или номер на делото и
съд – по касационните производства, частните
производства и извънредните производства
за отмяна;
6. разпределение към петчленните състави
на колегиите и към отделенията;
7. номер на съпроводителното писмо, с
което се изпраща делото от тричленен на пет
членен състав – при подаване на касационни
жалби, касационни протести, частни жалби,
частни протести и молби за отмяна;
8. деловодител (регистратор) от служба
„Рег ис т рат у ра“, рег ис т ри ра л пос т ъп и л и я
документ;
9. текст на резолюция или разпореждане
на председателя на съда, на заместник на
председателя, ръководещ колегия, или на
председател на отделение;
10. номер на делото;
11. дата на образуване;
12. автор на обжалвания административен
или съдебен акт – административен орган
или съд;
13. сканирани документи;
14. деловодител, въвел информацията;
15. колегия или отделение, в които е образувано делото;
16. съдия докладчик;
17. местонахождение на делото;
18. административноправна материя;
19. вид производство – първоинстанционно (по жалба или протест), касационно (по
касационна жалба или касационен протест),
частно (по частна жалба или частен протест)
или за отмяна на влязло в сила решение (по
молба за отмяна);
20. статус на делото – насрочено, отложено,
спряно, оставено без движение, определено,
решено;
21. вид на заседанието – открито или закрито;
22. дата и час на насрочване на съдебните
заседания;
23. списък на призованите за съдебните
заседания лица;
24. дата и начин на връчване на призовките;
25. протоколи от откритите съдебни заседания;
26. определения по хода на делото, постановени в закрити заседания;
27. номер и дата на постановеното решение
или определение;
28. дата на приключване на делото.
Г л а в а

п е т а

СЛУЖБА „ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ
КНИЖА“
Чл. 67. (1) Служба „Призовки и съдебни
книжа“ осигурява връчването на призовките,
съобщенията и съдебните книжа по реда,
предвиден в ГПК.
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(2) Призовкарите от служба „Призовки и
съдебни книжа“ връчват призовки, съобщения и съдебни книжа на страните по делата
по описа на ВАС в райони, определени със
заповед на председателя на съда.
Чл. 68. Служба „Призовки и съдебни книжа“
се ръководи от началник-служба (регистратор
на призовки), който:
1. вписва към електронната папка на делото информация относно датата и начина
на връчване на призовките в списъците на
лицата за призоваване;
2. води книги за призовки и за съобщения,
връчвани от служба „Връчване на призовки
и съдебни книжа“;
3. разпределя върнатите в съда призовки
по колегии и отделения;
4. изпълнява и други задължения по разпореждане на председателя на съда.
Чл. 69. (1) В служба „Призовки и съдебни
книжа“ се водят на хартиен носител отделни
книги за призовки за всяко отделение, обща
книга за призовки за петчленните състави към
двете колегии, както и книга за съобщения,
обща за колегиите и отделенията.
(2) За всяка календарна година се водят
отделни книги по предходната алинея.
Чл. 70. Книгите за призовки и за съобщения съдържат следните данни за изпратените
призовки и съобщения:
1. пореден номер;
2. номер на делото, по което са изпратени;
3. номер съгласно списъка на страните
по делото;
4. подпис на съдебния служител – призовкар, удостоверяващ датата, на която са
му предадени;
5. удостоверяване на датата, на която са
върнати в съда от началника на службата
(регистратор на призовки).
Чл. 71. Призовкарите:
1. получават ежедневно от началника на
службата (регистратор на призовки) подлежащите на връчване призовки, съобщения
и съдебни книжа и ги връчват в тридневен
срок от получаването им;
2. отбелязват в призовките датата на връч
ване, трите имена и качеството на лицето,
което е получило или е отказало да получи
призовката, съобщението или книжата, а когато това лице е различно от адресата, вписват
следните данни: родствена връзка с адресата
или съсед на адресата, години, грамотност;
когато адресатът е едноличен търговец, търговско дружество или друго юридическо лице,
отбелязват и длъжността на лицето, което е
получило или е отказало да получи призовката; при отказ за получаване вписват и трите
имена и адреса на поне един свидетел;
3. удостоверяват датата и начина на връчването с подписа си, под който изписват
трите си имена;
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4. ежедневно предават на началника на
службата (регистратор на призовки) втория
екземпляр на връчените призовки и съобщения срещу негов подпис; при връчване
на призовки и съобщения след срока по т. 1
отбелязват във втория екземпляр причините
за неспазването на срока;
5. вр ъщат на нача л н и к а на сл у жбата
(регистратор на призовки) невръчените призовки най-късно десет дни преди съдебното
заседание, за което се отнасят, и отбелязват
в призовките причините за невръчването им;
6. получават ежедневно от служба „Регистратура“ дела, призовки и съдебни книжа и
ги предават във Върховния касационен съд,
Административния съд – София-град, Административния съд – София област, Софийския
градски съд и Софийския окръжен съд.
Чл. 72. (1) При изпълнение на задълженията
си призовкарите се легитимират със служебна
карта, издадена от съда.
(2) Призовкарите имат право на транспортни карти за цялата градска мрежа на София.
Г л а в а

ш е с т а

СЛУЖБА „СЪДЕБНИ КУРИЕРИ“
Чл. 73. (1) Служба „Съдебни куриери“ отговаря за своевременното и точно доставяне
на подлежащите на обработване дела, съдебни
книжа и служебна документация на председателя на съда, на неговите заместници, на
съдиите и на съдебните служители.
(2) Куриерите от служба „Съдебни куриери“:
1. разнасят по колегии и отделения приетите
от служба „Регистратура“ съдебни книжа и
дела съобразно извършеното разпределение;
2. пренасят делата и съдебните книжа от
съответното деловодство до председателя на
съда, заместниците му и председателите на
отделенията и връщат обработения доклад
в деловодствата на съответната колегия или
отделение, респ. на съдебните секретари, в
зависимост от подлежащата на изпълнение
резолюция;
3. предават в адвокатската стая насрочените дела;
4. пол у чават преди съдебно заседание
насрочените дела от адвокатската стая и ги
предават на съответния съдебен секретар за
проверка на редовността на призоваването
на страните;
5. предават на съдията докладчик за проучване насрочените за предстоящото съдебно
заседание дела по негово искане;
6. съдействат на съдебния секретар за
отнасянето на предстоящите за разглеждане
дела до съдебната зала в подходящ срок преди
съдебното заседание и за връщането им след
приключване на заседанието в канцеларията
на съответния съдебен секретар;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

7. разнасят изготвените проекти на съдебни
актове за събиране на подписи от членовете
на съдебния състав, след което ги предават
в деловодството на съответната колегия или
отделение;
8. пол у чават от машинописното бюро
проектите на съдебни актове и ги предават
на съдията докладчик;
9. разнасят пресата за деня на председателя
на съда, неговите заместници и библиотеката
на съда;
10. придвижват подлежащия на обработване доклад между съответните деловодства,
съдебните помощници и председателя на
съда, заместниците му и председателите на
отделения;
11. довеждат до знанието на съдиите и съдебните служители съдържанието на заповеди
и служебни съобщения;
12. участват в обучението на новопостъпили куриери;
13. изпълняват и други задължения, определени със заповед на председателя на съда.
Г л а в а

с е д м а

СЛУЖБА „АРХИВ“
Чл. 74. На архивиране в служба „Архив“
подлежат свършените дела, образувани по
жалби и протести, подадени пред ВАС, деловодни книги и други документи.
Чл. 75. Служба „Архив“:
1. приема от служба „Съдебно деловодство“
подлежащите на архивиране дела по предходната алинея и приключените деловодни книги;
2. завежда в архива получените от административния секретар папки с документи,
които не се отнасят до образувани дела;
3. води архивната книга;
4. отговаря за съхраняването на предадените
дела, деловодни книги и документи;
5. извършва справки по заведените в архива
дела, деловодни книги и документи;
6. изпраща по разпореждане на председателя на съда, заместниците на председателя
и оправомощени от тях председатели на отделения архивирани дела за послужване на
други съдилища, прокуратурата или на органи
на следствието и отговаря за своевременното
им връщане;
7. следи за изтичане на срока за съхраняване на делата и деловодните книги;
8. извършва физическото унищожаване на
материалите с изтекъл срок на съхранение;
9. съхранява подлежащите на запазване документи след унищожаването на материалите
с изтекъл срок на съхранение и подготвя предаването в държавния архив на документите,
определени за постоянно съхранение;
10. изпълн ява и дру ги задъл жени я по
разпореждане на председателя на съда във
връзка с архивираните дела и документи,
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включително предвидени в специален закон,
както и с вътрешни правила за работа на
служба „Архив“.
Чл. 76. (1) Служба „Архив“ води архивна
книга, която съдържа информация за предадените в архива дела.
(2) Архивната книга съдържа следните
данни:
1. архивен номер;
2. номер и година на делото;
3. дата и година на внасяне на делото в
служба „Архив“ и подпис на архиваря, който
го приема;
4. номер на връзката;
5. номер и дата на протокола, въз основа
на който се унищожава делото;
6. номер и дата на запазените документи,
кратко описание на съдържанието им;
7. номер на тома, в който документите са
подредени за запазване, и годината;
8. забележка.
(3) Архивната книга се води на електронен
и на хартиен носител за всяка календарна
година.
Чл. 77. (1) Делата се предават в архива
след изтичане на 2 месеца от свършването им.
(2) Свършените през текущата година дела,
които подлежат на архивиране, се предават
в архива не по-късно от 30 юни следващата
година след изтичане на срока по ал. 1.
(3) Деловодните книги и папките с документи, които не се отнасят до образувани
дела, се внасят в архива от деловодителя и
административния секретар, след като отпадне
необходимостта от тях.
Чл. 78. (1) При внасянето в архива подлежащите на архивиране съдебни дела се вписват в
архивната книга, като на всяко архивно дело
се поставя архивен номер и номер на връзката.
Съдебният архивар отбелязва архивния номер
на делото в описната книга.
(2) Архиварят поставя картон на връзката
със свършени дела, върху който обозначава
номера на връзката и архивните номера на
делата, които се съдържат в нея.
(3) Приетите в архива на съда дела, деловодни книги и документи се съхраняват в
специално обезопасено помещение в сградата
на ВАС.
(4) Унищожаването или предаването в архив на материали, съдържащи класифицирана
информация, се извършва от служителите в
служба „Архив“ и служба „Регистратура за
класифицирана информация“ на ВАС при
спазване на реда, сроковете и изискванията,
предвидени в ЗЗКИ и подзаконовите актове
по прилагането му.
Чл. 79. (1) Изнасянето на дела, деловодни
книги и други документи от архива за послужване се допуска само по писмено искане
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на друг съд, прокуратурата или органите на
следствието с писмено разрешение на председателя на съда.
(2) На мястото на изваденото от архива
дело съдебният архивар поставя картон със
забележка за местонахождението му. Извадените от архива дела и материали се завеждат
в специална книга от архиваря, който следи
за връщането им.
Чл. 80. Предадените в архива документи
се пазят, както следва:
1. свършените дела и други книжа – 10
години;
2. срочните книги, докладните книги и
книгите за веществени доказателства – 25
години;
3. азбучните указатели и описните книги – 100 години.
Чл. 81. (1) След изтичане на сроковете по
чл. 80 се извършва експертиза на ценността
на архивните материали от комисия, назначена от председателя на съда, която определя
подлежащите на унищожаване документи.
Ценните документи, определени за постоянно съхраняване от комисията, се предават в
Централния държавен архив.
(2) Комисията по ал. 1 се назначава със
заповед на председателя на съда в състав:
главния секретар, административния секретар
и съдебен архивар.
(3) Комисията извършва експертиза на ценността на архивните документи всяка календарна година, до края на първото тримесечие.
(4) При извършването на експертизата комисията работи под надзора и според указанията на председателя на съда при спазване на
специалните нормативни актове в тази област
и инструкциите на органите за управление
на Държавния архивен фонд.
Чл. 82. От подлежащите на унищожаване дела се изваждат, подреждат и описват в
отделна книга по поредността на архивните
номера следните документи: жалбата, оспореният с нея административен акт, протоколите от съдебните заседания и постановеният
съдебен акт.
Чл. 83. (1) Комисията съставя опис за подлежащите на унищожаване материали в три
екземпляра, който се утвърждава от председателя на съда. Два екземпляра от описа се
изпращат на Централния държавен архив, а
последният остава в архива на съда.
(2) Материалите се унищожават, след като
заключението на комисията бъде утвърдено
от председателя на съда и съгласувано с Централния държавен архив.
(3) При унищожаване на материалите се
съблюдават правилата за запазването на държавната, търговската или друга тайна.
Чл. 84. Книгата по чл. 82 се съхранява за
срок 100 години.
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Ч А С Т

Ш Е С Т А

СЪДОПРОИЗВОДСТВО
Г л а в а

п ъ р в а

ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА
Чл. 85. (1) Новопостъпилите жалби, протести, касационни жалби, касационни протести,
частни жалби, частни протести, молби за
отмяна, жалби за бавност, молби за налагане
на санкции по АПК и други се вписват от
деловодителя от служба „Регистратура“ в деня
на получаването им във входящия дневник,
като входящият номер с дата на постъпване
се поставя на първата страница.
(2) Регистрираните документи по ал. 1 се
разпределят и насочват в деня на постъпването им към председателя на съда или към
заместниците на председателя, ръководещи
колегиите, съобразно специализацията по
материя.
(3) Нередовните документи по ал. 1 се
оставят без движение с разпореж дане на
председателя на съда или заместниците на
председателя, ръководещи колегиите, или с
определение на съдебен състав. Преписките
по тях се съхраняват в отделни папки в деловодствата.
(4) Председателят на съда, заместниците на
председателя, ръководещи колегиите, или оправомощени от тях председатели на отделения
образуват дело най-късно на следващия ден,
ако са налице процесуалните предпоставки
за това, като го насрочват в открито съдебно
заседание или го разпределят за разглеждане
в закрито съдебно заседание.
(5) Образуването на делата по ал. 4 се
извършва, като се постави върху съпроводителното писмо печат за ход в открито или
закрито заседание.
(6) Печатът за ход в открито заседание съдържа следните данни: номер на делото, дата
на съдебното заседание, дата на образуване
на делото и подпис на лицето по ал. 4.
(7) Печатът за ход в закрито заседание
съдържа следните данни: номер на делото,
съдия докладчик, дата на образуване на делото
и подпис на лицето по ал. 4.
Чл. 86. (1) Образуваното дело заедно с приложеното към него първоинстанционно дело
или административна преписка се предава в
деловодствата на петчленните състави към
колегиите или в деловодствата на отделенията, където се поставя в папка по образец,
у твърден със заповед на председателя на
съда, и му се дава номер, който се генерира
автоматично от деловодно-информационната
система на съда.
(2) Делото отново се докладва на председателя на съда или на заместника на председателя, ръководещ колегията, които лично
или чрез оправомощени от тях председатели
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на отделения попълват реквизитите на печатите за ход в открито заседание или за
ход в закрито заседание по чл. 85, ал. 6 и 7,
определят на принципа на случайния избор
съдията докладчик посредством програмата
за разпределение на делата по докладчици
на принципа на случайния подбор и по реда
на постъпването им и насрочват първото по
делото заседание, ако то подлежи на разглеждане в открито съдебно заседание.
(3) Лицата по ал. 2 вписват на предната
корица на делото инициалите на съдията
докладчик, датата, часа и залата на разглеждане на делото и неговия вид и материя и
го връщат в деловодството на колегията или
отделението. Деловодителят въвежда данните
по чл. 51, чл. 55, ал. 2 и чл. 56, ал. 2 в електронната папка на делото, в азбучния указател
и в описната книга.
(4) Делото се предава на съдебния секретар
към петчленните състави или към отделенията за изготвяне на списъка на лицата за
призоваване.
Чл. 87. (1) Въз основа на списъка по чл. 86,
ал. 4 деловодителят отпечатва и изпраща
призовките.
(2) Промени в списъците на лицата за призоваване могат да се правят само въз основа
на определение на съдебния състав.
(3) Призовките се прилагат по делата от съдебните секретари преди съдебното заседание.
(4) Деловодителят предава така обработеното дело в адвокатска стая.
(5) При необходимост от извършване на
експертиза делото се предава от секретаря
на назначеното вещо лице срещу разписка.
Чл. 88. (1) Първоинстанционните дела се
докладват на съдията докладчик, след като
се отпечатат и изпратят призовките по тях,
с цел осигуряване на предварителна подготовка, комплектоване на административната
преписка, допускане на искани доказателства
и конституиране на заинтересовани страни.
(2) Молбите за спиране на допуснато предварително изпълнение или за допускане на
предварително изпълнение на административни актове от съда се докладват на съдията
докладчик незабавно.
(3) Молбите, постъпващи по висящо дело,
се докладват на съдията докладчик за разпореждане или за постановяване на определение
по хода на делото от съдебния състав.
Чл. 89. (1) При уважаване на касационна
жалба от петчленен състав на съда и връщане
на делото за ново разглеждане от друг три
членен състав то се образува под нов номер.
(2) При уважаване на частна жалба от пет
членен състав на съда и връщане на делото
за продължаване на съдопроизводствените
действия от същия тричленен състав делото
продължава под стария номер.
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(3) По молби за тълкуване или допълване
на решение, за поправка на очевидна фактическа грешка на решение и за присъждане на
съдебни разноски не се образува ново дело.
(4) Когато по вече образувано административно дело постъпят документи, съдържащи
класифицирана информация, съдебният състав
с определение го преобразува под нов номер
съобразно номерацията, прилагана по делата,
завеждани в „Регистратура за класифицирана
информация“.
Чл. 90. В случаите на подадени молби за
допуснати нарушения по АПК се образува
административнонаказателна преписка.
Чл. 91. (1) Съдебни удостоверени я се
изготвят от съдебния секретар по писмена
молба на страните или на процесуалните им
представители, след разпореждане на съдията
докладчик.
(2) Незаверени преписи от съдебни актове,
протоколи от съдебни заседания и приложени
към делата книжа се изготвят в деня на поискването им от служителите на службата, в
която се намира делото, по писмена молба на
страните или на процесуалните им представители. Когато молбата за незаверени преписи
е подадена от адвокат без пълномощно по
делото, същата се изпраща на докладчика по
делото за преценка и писмено разпореждане.
(3) Заверени преписи от влезли в сила
съдебни актове и протоколи от съдебните
заседания по дела, находящи се във ВАС, се
изготвят същия или най-късно на следващия
ден въз основа на писмено разпореждане на
главния секретар по заявлението на страните
или процесуалните им представители и се
оформят от деловодителите в отделенията на
ВАС или от служба „Архив“, след което се
предоставят за заверка на съдебните информатори от звено „Деловодна информация“.
(4) Исканията за заверени преписи от
влезли в сила съдебни актове и протоколи
по касационни дела, върнати на административните съдилища като първа инстанция, се
изпращат на съответния първоинстанционен
съд за издаването им и надлежното им заверяване от служители на този съд.
(5) Изпълнителни листове се изготвят от
съдебните секретари по молба на страната
след разпореждане на председателя на съда,
заместниците на председателя, ръководещи
колегиите, или оправомощени от тях председатели на отделения.
(6) Документите по предходните алинеи
се издават след представяне на квитанция за
внесена такса съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани
от съдилищата, прокуратурата, следствените
служби и Министерството на правосъдието.
Чл. 92. (1) В зависимост от местонахождението на делата страните и процесуалните им
представители се запознават с тях в адвокатска
стая, в деловодствата или в „Регистратура за
класифицирана информация“.
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(2) В деня преди съдебното заседание делата
са на разположение в адвокатска стая на страните и на процесуалните им представители.
Г л а в а

в т о р а

ПОДРЕЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА
ДЕЛАТА
Чл. 93. (1) Деловодителите от деловодствата
на петчленните състави към двете колегии и
от деловодствата на отделенията поставят и
зашиват образуваните дела в папки по образец,
утвърден със заповед на председателя на съда.
(2) Номерът на делото се обозначава върху
предната корица. По делата, образувани във
ВАС, се използва единна и централизирана
номерация с изключение на делата, съдържащи класифицирана информация, по които се
прилага отделна номерация в „Регистратура
за класифицирана информация“, различна
от общата.
(3) Деловодителят вписва върху предната
корица на папката:
1. номера на делото;
2. година на образуване на делото;
3. колегия или отделение;
4. дати на образуване и свършване на делото.
(4) От електронната папка на делото се
разпечатва и прикрепва върху папката корицата на делото, съдържаща информация за
подателя, оспорения административен акт и
административен орган или номер на делото
и съд.
(5) Името на съдията докладчик се кодира
с инициалите му.
Чл. 94. (1) Книжата по първоинстанционните дела се подреждат в следната поредност:
1. съпроводително писмо;
2. банково бордеро за внесена държавна
такса, ако се дължи такава;
3. жалба или протест;
4. пощенски плик, ако жалбата или протестът са подадени по пощата;
5. оспорен административен акт и останалите документи от административната преписка съобразно поредността или по описа
в съпроводителното писмо, ако има такъв;
6. пълномощно, когато жалбата е подадена
от пълномощник.
(2) Новопостъпилите книжа по първоинстанционното дело се прикрепват последователно в папката. Всички книжа в папката
се номерират в момента на прикрепянето им
към делото, като номерът се поставя в горния
десен ъгъл на всеки лист.
(3) Когато корицата на папката се запълни
с книжа, деловодителят прикрепя с машинка
нова папка към долната страна на корицата
и отбелязва същия номер на делото. Номерирането на книжата в новата папка следва
номерацията на книжата от предходната папка.
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Чл. 95. (1) Касационни жалби, касационни
протести, частни жалби, частни протести и
молби за отмяна, подадени срещу съдебни
актове на тричленен състав на съда, се подреждат от деловодителя в следната поредност:
1. съпроводително писмо;
2. квитанция за платена държавна такса;
3. касационна жалба, касационен протест,
частна жалба, частен протест или молба за
отмяна;
4. пощенски плик, ако касационната жалба, касационният протест, частната жалба,
частният протест или молбата за отмяна са
подадени по пощата;
5. пълномощно, ако има такова;
6. съобщение за уведомяването на другата
страна и изпращането на препис от касационната жалба, касационния протест, частната
жалба, частния протест или молбата за отмяна;
7. представени доказателства, отговори и
възражения.
(2) Книжата по ал. 1 се прикрепят към
вътрешната страна на предната корица на
папката на делото, чийто съдебен акт е атакуван, и се изпращат на деловодствата на
петчленните състави към двете колегии.
(3) Деловодителят на петчленен състав
подрежда в нова папка книжата по ал. 2.
Първоинстанционното дело се прикрепя с
машинка от вътрешната страна на долната
корица на новото дело.
Чл. 96. (1) Насрочените и обработени
дела, с изключение на делата, съдържащи
класифицирана информация, се съхраняват
в адвокатска стая, където се подреждат по
колегии и отделения, по дати на заседанията
и зали. При изнасяне на дело от помещението деловодителят от служба „Адвокатска
стая“, който го е предал, прави отбелязване
на местонахождението му в електронната
папка на делото.
(2) Делата, съдържащи класифицирана информация, се съхраняват в специални каси в
„Регистратура за класифицирана информация“
при спазване на сроковете и изискванията
на ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му.
(3) Делата, по които тече срок за обжалване
или за изпълнение на указания на съда, се
съхраняват на отделно място в деловодствата
на колегиите или отделенията.
(4) При изнасяне на дела от деловодствата
деловодителите, които са ги предали, правят
отбелязване за местонахождението им в електронните папки на делата.
Чл. 97. (1) Подлежащите на архивиране
свършени дела се съхраняват в архива на съда,
а останалите се връщат от деловодителя на
първоинстанционния съд най-късно в деня,
следващ датата на обявяване на съдебния акт.
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(2) Свършени дела, които не са архивирани, могат да се прилагат по други дела
само в изпълнение на съдебно определение.
Изпращането им за послужване на други
съдилища, прокуратура и органи на следствието се извършва по тяхно писмено искане с
писмено разрешение от председателя на съда,
заместник на председателя или оправомощен
от тях председател на отделение.
(3) Несвършените дела не се прилагат
към други дела и не се изпращат на други
съдилища.
Чл. 98. (1) Веществените доказателства,
които постъпват в съда, се предават от служба
„Регистратура“ в деловодствата на петчленните
състави към колегиите или на отделенията
и се регистрират от деловодителя в книгата
за веществени доказателства.
(2) Приемането на веществените доказателства се удостоверява със стикер, трайно
прикрепен към опаковката на вещественото
доказателство, който се подписва от предаващия и приемащия служител и върху който се
обозначават номерът на преписката и номерът на регистрация в книгата за веществени
доказателства.
(3) Деловодителят описва веществените
доказателства в книгата за веществените доказателства по вид, марка, фабричен номер,
модел, брой, метраж, тегло, цвят и степен на
износеност в зависимост от необходимостта.
(4) Веществените доказателства се съхраняват в деловодствата според естеството им
по начин, който осигурява запазването им.
(5) Веществените доказателства не могат
да се използват за цели извън административния процес.
(6) По разпореждане на председателя на съда
веществените доказателства, които са опасни
или вредни по своя характер, се предават за
съхранение в специализирани институции
или се съхраняват в специално помещение
при спазване на приложимите нормативни
изисквания. За предаването на доказателствата
се съставя протокол. При необходимост по
заповед на председателя на съда веществени
доказателства се съхраняват и в каса на съда.
(7) Съдебният секретар изисква веществените доказателства при разглеждане на делото
в съдебно заседание и след приключването
му ги връща в деловодството, от което ги е
получил.
(8) При необходимост от експертиза веществените доказателства се предават на
вещото лице с писмен протокол, изготвен от
деловодител от деловодствата на петчленен
състав към колегиите или от деловодствата
на отделенията.
Чл. 99. (1) След приключване на делото,
по което са приложени веществени доказателства, съдът определя какви разпоредителни
действия да бъдат извършени с тях – връщане
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на страната или унищожаване, за което се извършва отбелязване в книгата за веществени
доказателства и се съставя протокол.
(2) Протоколът за връщане на страната или
за унищожаване се изготвя от деловодител от
деловодствата на петчленен състав към колегиите или от деловодствата на отделенията.
Протоколът съдържа описание на веществените доказателства, номера на делото, датата
на предаването и подписите на лицата, които
са ги предали и приели.
Г л а в а

т р е т а

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЛА
Чл. 100. (1) След като окончателният съдебен акт бъде подписан от всички съдии,
участвали в постановилия го тричленен или
петчленен съдебен състав, делото се предава в
деловодството на колегията или отделението.
(2) Съдебният акт се обявява от деловодителя в електронната папка на делото в деловодната информационна система и в срочните
книги, където се вписва неговият диспозитив.
(3) На страните се изпращат съобщения
за постановения съдебен акт ведно с препис
от него само ако той подлежи на обжалване,
като се прави отбелязване за това върху акта,
с посочване на броя на изпратените съобщения
и датата на изпращане.
(4) Преписи от окончателни (неподлежащи
на обжалване) съдебни актове се изпращат
на страните само когато същите пораждат
права или вменяват задължения, обвързани
със срокове, въз основа разпореждане на съда.
Чл. 101. За присъдените в полза на ВАС
държавни такси и глоби се издава служебно
изпълнителен лист от съдебен секретар, който го изпраща на Агенцията за събиране на
държавни вземания с искане за обратно уведомяване за образуваното изпълнително дело.
Чл. 102. (1) След приключване на първоинстанционно дело с влязъл в сила съдебен
акт представените по делото оригинални документи се връщат с разпореждане на съдията
докладчик на страните, които са ги представили, по тяхна писмена молба и след като
представят заверени копия на документите.
(2) За върнатите документи деловодителят
съставя опис, който се подписва от поискалата
ги страна и се прилага по делото.
Чл. 103. (1) При изгубване или унищожаване на дело преди изтичане на срока за
съхранението му то се възстановява по разпореждане на председателя на съда. В този
случай административният секретар съставя
акт. За възстановяване на делото се използват
данните, които се съдържат в електронната му
папка, и всички книжа, които имат отношение към делото, намиращи се в съда, в други
институции и в страните.
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(2) Когато делото е изгубено или унищожено при първоинстанционното му разглеждане
пред ВАС, преди да е постановено решение
по него, разпитаните свидетели и вещи лица
могат да бъдат разпитани отново, ако не е
възможно да се възстановят протоколите от
заседанията.
(3) След събирането на материалите и
съставянето на проекти за възстановяваните
книжа съдът в открито заседание с призоваване
на страните се произнася по възстановяване
на делото с определение, което подлежи на
обжалване по общия ред.
(4) При изгубване или унищожаване на
дело, което е било приложено към дело на
ВАС, приложеното дело се възстановява от
съда, в който е било образувано. За тази цел
административният секретар на ВАС изпраща в съда, в който делото е било образувано,
препис от акта, установяващ изгубването или
унищожаването.
(5) По реда на предходните алинеи се
възстановяват и изгубени или унищожени
съдебни актове, постановени по дела на ВАС.
(6) Когато делото не е възстановено поради
това, че събраните материали са недостатъчни,
държавни такси не се събират при повторното
завеждане на същото дело.
Чл. 104. (1) За целите на вът решната
отчетност в началото на всяка календарна
година се изготвят статистически справки
въз основа на извършено преброяване в деловодствата и адвокатска стая и на базата
данни от деловодната информационна система за образуваните, висящите, отложените и
свършените дела от предходната година по
критерии, ред и срок, определени със заповед
на председателя на съда.
(2) Статистически справки относно образуваните, висящите, отложените и свършените дела могат да се правят и за по-кратък
период от време, определен по разпореждане на председателя на съда, заместник на
председателя или председател на отделение,
относно конкретното отделение.
Ч А С Т

С Е Д М А

СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ
Г л а в а

п ъ р в а

НАЗНАЧАВАНЕ
Чл. 105. (1) Съдебните служители се назначават на длъжности съгласно длъжностното
разписание на администрацията на ВАС въз
основа на Класификатора на длъжностите в
администрацията на органите на съдебната
власт, издаден от ВСС.
(2) Броят на съдебните служители се определя от председателя на съда, съгласувано
с ВСС.
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Чл. 106. При назначаване на съдебните
служители във ВАС следва да се прилагат
разпоредбите по чл. 107а, ал. 1 и 3 от Кодекса
на труда.
Чл. 107. (1) Съдебен служител, чиято дейност е свързана пряко с осъществяване на
правораздавателната дейност и управлението
на ВАС, се назначава от председателя на съда
след провеждане на конкурс.
(2) Главният секретар се назначава след
провеждане на конкурс, организиран от председателя на ВАС.
(3) За съдебен помощник се назначава лице,
което отговаря на изискванията на чл. 162 ЗСВ
и е издържало конкурс за съдебен служител.
(4) При назначаване на съдебен служител
на друга длъжност в администрацията на ВАС,
на ВСС или на Инспектората към ВСС, както
и при преместването му в администрацията
на друг орган на съдебната власт конкурс не
се провежда.
Чл. 108. (1) Конкурсът за длъжността „главен секретар“ се предприема по инициатива
на административния ръководител на ВАС.
(2) Конкурсът за назначаването на главен
секретар във ВАС се провежда от комисия в
състав от трима до петима членове, назначена
с писмена заповед на председателя на ВАС.
(3) Комисията заседава в пълния си състав
и приема решения с обикновено мнозинство.
(4) За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.
(5) Конкурсът за длъжността „главен секретар“ и условията за неговото провеждане се
обявяват с писмена заповед на председателя
на ВАС.
(6) Обявлението се публикува в един централен ежедневник и се поставя на общодостъпно място в сградата на ВАС.
(7) В обявлението се съдържат всички
условия за провеждането на конкурса, минималните и специфичните изисквания, на
които трябва да отговаря кандидатът, кратко
описание на длъжността съгласно типовата
длъжностна характеристика и информация
за минималния размер на основната заплата
за конкурсната длъжност.
Чл. 109. (1) Конкурсът за назначаване на
останалите съдебни служители в администрацията на ВАС се провежда от комисия в
състав от трима до петима членове, назначени
с писмена заповед на председателя на съда.
(2) Поименният състав на конкурсната
комисия и нейният председател се определят
в заповед на председателя на съда за всеки
отделен конкурс.
(3) Комисията заседава в пълния си състав
и взема решения с обикновено мнозинство.
(4) За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.
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Чл. 110. В зависимост от длъж ност та
конкурсът се провежда от комисия в състав,
както следва:
1. заместниците на председателя на съда,
главния секретар, ръководителя на звено „Човешки ресурси“ и друг служител на ръководна
длъжност в администрацията на съда – при
п ровеж да не на кон к у рс за д л ъж нос т и т е
„началник на кабинета на председателя“ и
„служител по сигурността на информацията“;
2. заместник на председателя на съда,
главния секретар, ръководителя на звено „Човешки ресурси“ и друг служител на ръководна
длъжност в администрацията на съда – при
провеждане на конкурс за длъжността „главен
счетоводител“;
3. заместник на председателя на съда, главния секретар и друг служител на ръководна
длъжност в администрацията на съда – при
провеждане на конкурс за ръководителя на
звено „Човешки ресурси“;
4. заместник на председателя на съда,
главния секретар и ръководителя на административно звено „Човешки ресурси“ – при
провеждане на конкурс за ръководител на
административно звено „Връзки с обществеността“ и за останалите длъжности на пряко
подчинение на главния секретар;
5. главния секретар, ръководителя на административно звено „Човешки ресурси“ и
прекия ръководител на конкурсната длъжност
или друг съдебен служител на ръководна
длъжност – при провеждане на конкурс за
останалите длъжности в администрацията
на съда.
Чл. 111. (1) Конкурсът се обявява от председателя на съда с писмена заповед, в която
се определят:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за
заемане на длъжността;
3. специфичните изисквания за заемане
на длъжността, определени от председателя
на съда;
4. начинът на провеждане на конкурса и
за оценяване на кандидатите;
5. необходимите документи, мястото и
срокът на подаването им;
6. общодостъпно място, на което ще се
обявяват списъците или други съобщения във
връзка с конкурса.
(2) Обявлението за конкурса се публикува
в един централен ежедневник и се поставя
обявление на общодостъпното място по т. 6
на ал. 1.
(3) В обявлението се съдържат всички
данни от заповедта по ал. 1, кратко описание
на длъжността съгласно типовата длъжностна

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

характеристика и информация за минималния
размер на основната заплата за конкурсната
длъжност.
Чл. 112. (1) Кандидатите подават лично
или чрез пълномощник писмено заявление
за участие в конкурса.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен
под запрещение, не е осъждан за умишлено
престъпление от общ характер на лишаване
от свобода, не е лишен от правото да заема
определена длъжност;
2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност,
които се изискват за длъжността;
3. копие от документите, удостоверяващи
продължителността на стажа и професионалния опит;
4. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
Чл. 113. (1) Конкурсната комисия разглежда
всяко постъпило заявление, като преценява
да ли са представени всичк и необходими
документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните
изисквания, предвидени в обявата за заемане
на длъжността.
(2) До участие в конкурса се допускат
кандидатите, които напълно отговарят на
посочените в обявата изисквания.
(3) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол
и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват
от членовете на комисията.
(4) В списъка на допуснатите кандидати се
посочват датата на провеждане на конкурса,
която не може да бъде по-рано от 14 дни от
изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса.
(5) В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за
недопускането им.
(6) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпно
място в сградата на съда и се публикуват в
неговата интернет страница не по-късно от
7 дни след изтичане на срока за подаване на
заявленията за участие в конкурса.
(7) Недопуснатите до конкурса кандидати
могат да обжалват решението на комисията
пред председателя на ВАС в 7-дневен срок от
обявяването на списъците. Председателят на
ВАС се произнася окончателно. Жалбата не
спира конкурсната процедура.
Чл. 114. (1) Когато няма допуснати кандидати, председателят на ВАС – с писмена
заповед, прекратява конкурсната процедура.
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(2) Конкурсът се провежда по обявения
начин и когато допуснатият кандидат е само
един.
Чл. 115. Въз основа на проведения конкурс
комисията класира до трима от кандидатите,
получили най-висок резултат.
Чл. 116. (1) В 7-дневен срок от приключване на конкурса комисията представя на
председателя на съда протокол с резултатите
от проведения конкурс и документите на
класираните кандидати.
(2) По преценка на председателя на съда
той или определеният от него заместник може
да проведе събеседване с един или с всички
класирани от комисията кандидати.
(3) Трудовото правоотношение възниква с
лицето, класирано на първо място в конкурса.
Чл. 117. На назначения служител се връчва
лично срещу подпис длъжностна характеристика, съобразена с условията на типовите
длъжностни характеристики на служителите
в администрацията на ВАС.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Чл. 118. Съдебните служители са длъжни
да изпълняват задълженията си в съответствие
с връчените им индивидуално длъжностни
характеристики.
Чл. 119. (1) Работното време на администрацията на ВАС е от 8,30 ч. до 17 ч. с половин
час обедна почивка.
(2) Съдебните служители са длъжни да
спазват работното време и да го използват
за изпълнение на служебните си задължения.
(3) Допълнителни задължения могат да се
възлагат на съдебния служител временно – до
45 работни дни в годината, при служебна
необходимост.
(4) При служебна необходимост съдебният
служител е длъжен да изпълнява служебните
си задължения и извън работното време.
Чл. 120. Съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението
на делата в рамките на работното време без
прекъсване от 9 до 17 ч., като обедната почивка се ползва по график.
Чл. 121. (1) Съдебните служители са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията,
които са им станали известни в кръга на
службата и засягат интересите на гражданите,
на юридическите лица и на държавата.
(2) Съдебните служители са политически
неутрални при изпълнение на служебните си
задължения.
(3) Спазват Етичния кодекс на съдебните
служители, одобрен от ВСС.
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Чл. 122. (1) При изпълнение на служебните
си задължения и в обществения живот съдебните служители трябва да имат поведение, което
да не уронва престижа на съдебната власт.
(2) Съдебните служители са длъжни да
изпълняват служебните си задължения в делово облекло и да носят табелка с името и
длъжността си.
Чл. 123. Съдебните служители задължително се застраховат срещу злополука за сметка
на бюджета на съдебната власт.
Чл. 124. Задължителното обществено и
здравно осигуряване на съдебния служител
се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт.
Чл. 125. Съдебните служители имат право
да получават възнаграждението, определено
за заеманата длъжност, съобразно Класификатора на длъжностите в администрацията на
органите на съдебната власт, издаден от ВСС.
Чл. 126. Съдебните служители имат право
да получават ежегодно суми за допълнително материално стимулиране, както и суми
за служебно облекло в размер, определен с
актове на ВСС.
Чл. 127. Съдебните служители имат право
на основен отпуск и на допълнителен платен
годишен отпуск за работа в извънработно време
и за изпълнение на допълнителни задължения
в размер, определен от ВСС.
Чл. 128. Съдебен служител, придобил право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
при освобождаване от длъжност има право
на еднократно парично обезщетение в размер
на толкова брутни месечни възнаграждения,
колкото прослужени години има в органите
на съдебната власт, но не повече от десет
брутни месечни възнаграждения.
Чл. 129. При изпълнение на служебните
си задължения съдебните служители се легитимират със служебна карта по образец,
утвърден от ВСС.
Чл. 130. За неуредените в тази глава въпроси
относно правата и задълженията на съдебните
служители се прилагат разпоредбите на глава
осемнадесета „Администрация на органите на
съдебната власт“ от ЗСВ и Кодексът на труда.
Г л а в а

т р е т а

АТЕСТИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ В РАНГ
Чл. 131. (1) Всеки съдебен служител при
доказана добра професионална квалификация
може да бъде повишен в ранг след атестиране.
(2) Атестирането на съдебните служители
има за цел:
1. установяване равнището на професионалната квалификация на служителите и нейното
съответствие с изискванията на длъжностната
характеристика;
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2. справедливо възнаграждение на съдебните служители;
3. подобряване на служебните взаимоотношения и работата в екип;
4. осъществяване на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие.
Чл. 132. Ранговете, в които съдебните
служители могат да бъдат повишавани при
работата си в съда, са от пети до първи във
възходяща степен.
Чл. 133. При първоначално назначаване
съдебният служител получава минималния
ранг за съответната длъжност, който е определен по Класификатора на длъжностите в
администрацията на органите на съдебната
власт.
Чл. 134. При повишаване в ранг съдебният
служител получава и по-високо възнаграждение за новия ранг в размер, определен от ВСС.
Чл. 135. Повишаването в ранг се извършва
след атестиране, с което се оценява качеството
при изпълнение на служебните задължения от
съдебния служител и се отчита прослуженото
време във ВАС, в друг орган на съдебната
власт, във ВСС, в Инспектората към ВСС и
в Националния институт на правосъдието. В
тези случаи професионалната квалификация се
отчита като съвкупност от знания и умения.
Чл. 136. (1) Атестирането на съдебните
служители се извършва периодично, след
прослужено време на съответната длъжност
не по-малко от една година.
(2) Служителите, прослужили по-малко от
година на съответната длъжност в съда, се
атестират през следващата календарна година.
Ч л. 137. (1) Атест и рането на главни я
секретар, служителите от кабинета на председателя, служителите от отдел „Сигурност“
и на съдебните помощници се извършва от
председателя на съда или от определен от
него заместник.
(2) Съдебните служители, с изключение
на посочените в ал. 1, се атестират от постоянно действаща комисия, назначена от
председателя на съда.
Чл. 138. (1) Атестирането включва три
етапа:
1. изготвяне на работен план;
2. обсъждане на постигнатите до средата
на периода цели и набелязване на мерки за
осъществяването им;
3. изготвяне на оценка в края на периода
и вписване на резултатите в атестационен
формуляр.
(2) Етапите за извършване на атестирането
се провеждат в срокове, както следва:
1. изготвянето на работния план – в периода
от 1 февруари до 1 март;
2. междинна среща за обсъждане на постигнатите резултати – в периода от 15 май
до 15 юни;
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3. изготвяне на оценка в края на периода – от 15 октомври до 1 ноември.
Чл. 139. При атестиране на съдебен служител се вземат предвид изпълнението на
индивидуалния работен план, както и реализираните изисквания при изпълнение на
конкретните служебни задължения и професионалния опит.
Чл. 140. (1) Показателите, по които се оценяват съдебните служители, са, както следва:
1. срочно и качествено изпълнение на задълженията – до 5 точки;
2. спазване на професионалната етика – до
5 точки;
3. поведение при работа с граждани – до
4 точки:
а) добросъвестно отношение при работа
с граждани;
б) равнопоставеност при отношенията с
гражданите;
4. способност за самостоятелна работа – до
4 точки;
5. способност за работа в екип – до 3 точки;
6. инициативност и поемане на извънредна
работа, проява на творчество в работата – до
3 точки;
7. организационни умения – до 3 точки;
8. степен на подготвеност и способност
за работа с нормативни актове – до 3 точки;
9. възможности за комуникация – до 3
точки:
а) устно;
б) писмено;
в) в електронна форма;
10. оценка на прекия ръководител – до 3
точки.
(2) При атестирането се вземат предвид и
постъпилите сигнали и предложения.
Чл. 141. Показателите за оценката се вписват във формуляр и се определя обща оценка,
която може да бъде:
1. оценка 1 – „изк лючително изпълнение“ – атестираният изключително ефективно
изпълнява работата си, значително над изискванията за длъжността;
2. оценка 2 – „изпълнението е над изискванията“ – атестираният редовно изпълнява
задълженията си над изискванията;
3. оценка 3 – „изпълнението отговаря на
изискванията“ – атестираният като цяло изпълнява работата си на нивото на изискванията
за длъжността, но не ги надминава;
4. оценка 4 – „изпълнението не отговаря
напълно на изискванията, необходимо е подобрение“ – атестираният изпълнява задълженията си под нивото на изискванията за
длъжността;
5. оцен к а 5 – „неп рием л и во изп ъ л не ние“ – атестирани ят системно изпълн ява
задълженията си под нивото на изискванията
за длъжността.
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Чл. 142. (1) Комисията вписва общата оценка във формуляра за атестиране и запознава
атестирания със съдържанието му.
(2) Формулярът се подписва от комисията
и от атестирания.
Чл. 143. (1) Съдебен служител, който не е
съгласен с общата оценка, може да подаде до
председателя на съда мотивирано възражение
в 7-дневен срок от запознаването и подписването на формуляра.
(2) Председателят на съда се произнася
с решение в 7-дневен срок от подаване на
възражението.
Чл. 144. (1) Съдебните служители се повишават в ранг при три последователни оценки
не по-ниски от „оценка 2“.
(2) Предсрочно повишаване в ранг се
извършва при оценка 1 „изключително изпълнение“.
(3) Председателят на съда издава заповед
за повишаване в ранг на съдебния служител.
Чл. 145. (1) Когато съдебният служител
придобие право на повишаване в ранг, атестационният формуляр се представя на председателя на съда.
(2) Повишаването в ранг се извършва със
заповед на председателя на съда.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се приема от Висшия
съдебен съвет на основание чл. 342, ал. 1 от
Закона за съдебната власт.
§ 2. За неуредените в този правилник въпроси относно назначаването на съдебните
служители, прекратяването на трудовите договори с тях и дисциплинарната отговорност
се прилагат Кодексът на труда и Законът за
съдебната власт.
§ 3. Организацията на работа и конкретните
функции на съдебните служители в отделните
административни звена от администрацията
на ВАС се уреждат и с вътрешни правила,
издадени от председателя на ВАС.
§ 4. Заварените на длъжност съдебни служители, които не отговарят на изискванията за
образование и стаж съгласно Класификатора
на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт, запазват длъжността,
която заемат.
§ 5. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 6. Този правилник отменя Правилника
за администрацията на Върховния административен съд (ДВ, бр. 66 от 2009 г.).
Представляващ ВСС:
Соня Найденова
5839
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
Наредба за изменение на Наредба № РД-16-267 от 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия (обн., ДВ, бр. 37 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2010 г.; изм., бр. 70 от 2012 г.)
§ 1. Приложение № 3 към чл. 16 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 16

Газообразни горива

Течни горива

Твърди горива

І. Хармонизирани референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електрическа
енергия
Година на изграждане:
Вид гориво:

2001 г.
и преди
това

2002 г.

2003 г.

Антрацитни въглища/
кокс

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Лигнитни въглища/лигнитни брикети

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

41,8

Торф/торфени брикети

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

39,0

Дървесни горива

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

33,0

Твърда селскостопанска
биомаса

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Биоразградими (битови)
отпадъци

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Невъзобновяеми твърди отпадъци (битови и
промишлени)

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Нефтошисти

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

39,0

Нефтопродукти (газьол
или мазут), втечнен
нефтен газ (пропан –
бутан)

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Биогорива

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Биоразградими отпадъци

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Невъзобновяеми течни
отпадъци

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

25,0

Природен газ

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

52,5

Нефтозаводски газ/водород

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

44,2

Биогаз

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

42,0

Коксов газ, доменен газ,
други отпадни газове,
оползотворяване на отпадна топлина

35

35

35

35

35

35

35

2004 г. 2005 г. 2006 – 2011 г. 2012 – 2015 г.

Забележка. Хармонизираните референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електро
енергия са на база на долната топлина на изгаряне на съответните горива и стандартните условия по ISO
(15 °C температура на външния въздух, 1,013 бара налягане, 60 % относителна влажност).
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II. Хармонизирани референтни стойности на ефективност за разделно производство на топлинна енергия

ГАЗООБРАЗНО

ТЕЧНО

ТВЪРДО

Вид
гориво

Гориво

Пара/топла вода

Директно използване*
на изгорели газове

Антрацитни въглища/кокс

88

80

Лигнитни въглища/лигнитни брикети

86

78

Торф/торфени брикети

86

78

Дървесни горива

86

78

Твърда селскостопанска биомаса

80

72

Биоразградими (битови) отпадъци

80

72

Невъзобновяеми твърди отпадъци (битови
и промишлени)

80

72

Нефтошисти

86

78

Нефтопродукти (газьол или мазут), втечнен
нефтен газ (пропан – бутан)

89

81

Биогорива

89

81

Биоразградими отпадъци

80

72

Невъзобновяеми течни отпадъци

80

72

Природен газ

90

82

Нефтозаводски газ/водород

89

81

Биогаз

70

62

Коксов газ, доменен газ, други отпадни газове, оползотворяване на отпадна топлина

80

72

* Стойностите, приложими за директно отделяната топлина, трябва да бъдат използвани, ако температурата е 250 °C или по-висока.
Забележка. Хармонизираните референтни стойности на ефективност за разделно производство на топлинна енергия са основани на нетна топлотворна стойност и стандартни условия по ISO (15 °C температура на обкръжаващата среда, 1,013 бара налягане, 60 % относителна влажност).

III. Определяне на климатични зони за прилагането на хармонизирани референтни стойности
на ефективност за разделното производство на
електрическа енергия
1. Коригиращи фактори във връзка със средните климатични условия
Корекцията във връзка с температурата на
околната среда е основана на разликата между
средната годишна температура в държава членка
и стандартните условия по ISO (15 °C). Корекцията ще бъде, както следва:
намаление на ефективността от 0,1 процентни
пункта за всеки градус над 15 °C;
увеличение на ефективността от 0,1 процентни
пункта за всеки градус под 15 °C.
Пример:
Когато средната годишна температ у ра е
10 °C, референтната стойност на инсталация за
комбинирано производство следва да се увеличи
с 0,5 процентни пункта.
2. Метод за определяне на климатични зони
Границите на всяка к лиматична зона се
състоят от изотерми (в цели градуси по Целзий)
от средните годишни температури на обкръжаващата среда, които се различават най-малко с
4 °C. Температурната разлика между средните
годишни температури на обкръжаващата среда,

прилагани в съседни климатични зони, е наймалко 4 °C.
Пример:
Средната годишна температура на обкръжаващата среда на място A е 12 °C, а на място Б – 6 °C.
Разликата е повече от 5 °C. Въвеждат се две климатични зони, разделени от изотермата 9 °C, като
по този начин се създава една климатична зона
между изотермите 9 °C и 13 °C със средна годишна
температура на обкръжаващата среда 11 °C и друга
климатична зона между изотермите 5 °C и 9 °C със
средна годишна температура на обкръжаващата
среда 7 °C.
IV. Коригиращи фактори за избегнати загуби
от мрежата за прилагането на хармонизирани
референтни стойности на ефективност та за
разделно производство на електрическа енергия
Напрежение

> 200 kV

За електрическа За електричеенергия, подаваска енергия,
на към мрежата потребявана на
площадката
1

0,985

100 – 200 kV

0,985

0,965

50 – 100 kV

0,965

0,945

0,4 – 50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860
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Пример:
Инсталация за комбинирано производство с
електрическа мощност 100 kW с бутален двигател, който работи на природен газ, произвежда
електрическа енергия 380 V. От тази електроенергия 85 % се използва за лични нужди и
15 % се подава към мрежата. Централата е
изградена през 1999 г. Средната температура
на обкръжаващата среда е 15 °C (така, че не
е необходима климатична корекция).
В съответствие с т. I за когенерационна
инсталация на природен газ, изградена през
1999 г. и не е реконструирана, хармонизираната
референта стойност на ефективността е референтната стойност за 2001 г., т.е. 51,7 %. След
корекцията за загуби в мрежата получената
референтна стойност на ефективността при
разделно производство на електроенергия в
тази инсталация за комбинирано производство
ще бъде (въз основа на средната претеглена
стойност на факторите в настоящото приложение):
Ref Eη = 51,7 % * (0,860 * 85 % +0,925 * 15 %) = 45,0 %.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2014 г.
Министър:
Драгомир Стойнев
5861

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни
центрове (обн., ДВ, бр. 32 от 2000 г.; доп.,
бр. 85 от 2001 г., бр. 22 от 2007 г.; изм., бр. 40
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.; изм.,
бр. 14 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 19, ал. 1 се създава т. 5:
„5. авиационна сигурност.“
§ 2. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) В АУЦ за подготовка по авиационна сигурност се извършва:
1. обучение на служители по сигурността,
които осъществяват контрол за сигурност и са
пряко ангажирани в изпълнението на мерките
за сигурност;
2. обучение на лица, които не са пряко отговорни за сигурността, не са пряко ангажирани
в изпълнението на мерките за сигурност, но
изпълняват задачи по авиационна сигурност.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
АУЦ организират курсове, като осигуряват и
провеждат обучение в съответствие със:
1. номенклатурата курсове на ИКАО, приложение № 2, 123 (Авиационна сигурност);
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2. правото на Европейския съюз в областта
на авиационната сигурност;
3. Националната програма за сигурност в
гражданското въздухоплаване и Националната
програма за обучение и сертифициране по сигурност в гражданското въздухоплаване.
(3) Авиационните учебни центрове удостоверяват пред ГД „ГВА“ съответствие на
изискванията по тази наредба чрез организационно-техническа документация, включваща:
1. ръководство за организация и дейност
на авиационния учебен център за обучение по
авиационна сигурност;
2. методически материали за обучение;
3. материали, доказващи наличието на необходимата учебно-материална база;
4. документи, потвърждаващи компетентността на инструкторския състав.“
§ 3. В чл. 42 се създава ал. 10:
„(10) Инструкторите, които провеждат
теоретично или практическо обучение по
авиационна сигурност в АУЦ, отговарят на
критериите на Регламент (ЕС) № 185/2010 на
Комисията от 4 март 2010 г. за установяване
на подробни мерки за прилагането на общите
основни стандарти за сигурност във въздухоплаването и са преминали пълен теоретичен
курс за инструктори, покриващ съдържанието
на програмата за обучение на инструктори по
авиационна сигурност на ИКАО.“
§ 4. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 4,
раздел І „Авиационен персонал със свидетелства за правоспособност и квалификационни
класове, издавани от ГД „ГВА“ се правят следните изменения:
1. В точка І.а „Летателен персонал“:
а) точки 7 – 10 се отменят;
б) точка 15 се отменя;
в) точки 22 – 24 се отменят;
г) точки 29 – 33 се отменят;
д) точка 34 „пилот с права на инструктор“
се изменя така:
„34. пилот с права на инструктор на свръхлек
самолет, мотоделтаплан, делтаплан“;
е) точки 35 – 40 се отменят;
ж) точка 39 „пилот с права за клас ВС“ се
изменя така:
„39. пилот с права за клас ВС – свръхлек
самолет, мотоделтаплан, делтаплан“;
з) точки 42 и 43 се отменят.
2. В т. І.е „Авиационен персонал по поддържане на летателната годност на авиационната
техника“:
а) заглавието се изменя така:
„Персонал за техническо обслужване на
въздухоплавателните средства“;
б) в т. 87 думите: „Механик/техник по“ се
заменят с „87. Персонал за“;
в) точка 88 се отменя;
г) точка 93 се отменя;
д) точки 96 – 128 се отменят.
Министър:
Данаил Папазов
5816
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Наредба за допълнение на Наредба № 16 от
2006 г. за обработка и превоз на опасни и/
или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища (обн.,
ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2009 г. и
бр. 91 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2013 г.)
Параграф единствен. В допълнителните
разпоредби се създава § 1а:
„§ 1а. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 г. за привеждане за втори път в
съответствие с научно-техническия прогрес
на приложенията към Директива 2008/68/ЕО
относно вътрешния превоз на опасни товари
(ОВ L 332, от 2012 г.).“
Министър:
Данаил Папазов
5915

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ПО ХАЗАРТА КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ
ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИГРАЛНИ
УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

за организиране на хазартни игри в игрално
казино
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИЗАТОРА И ИГРАЛНОТО ОБОРУДВАНЕ
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. Тези общи задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино регламентират минималните изисквания, които задължително
трябва да се спазват при организирането на
хазартни игри в игрално казино.
Чл. 2. Тези задължителни игрални условия
и правила са общи – организаторите на хазартни игри в игрално казино са длъжни да
ги спазват, включително и при изготвянето на
съответните игрални условия и правила, които
представят за утвърждаване от Държавната
комисия по хазарта (ДКХ) по чл. 22, ал. 1,
т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ).
Раздел ІІ
Общи изисквания към организатора и игралното оборудване
Чл. 3. (1) В игралното казино задължително
се поставя на видно място:
1. актуалното удостоверение за издаден
лиценз за организиране на хазартни игри в
игрално казино;
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2. актуалните Задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни
игри в игрално казино (последно утвърдени
от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ).
(2) Актуалното удостоверение за издаден
лиценз и актуалните Задължителни игрални
условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино се поставят
не по-късно от 10 дни след влизане в сила
на решението на ДКХ, въз основа на което е
издадено удостоверението, съответно с което
са утвърдени правилата на организатора.
Чл. 4. В игралното казино залозите се
извършват в левове и/или друга валута, която
е отразена в актуалните игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри
в игрално казино, представени от организатора и утвърдени от ДКХ по реда на чл. 22,
ал. 1, т. 11 ЗХ.
Чл. 5. (1) Организаторът на хазарт ни
игри в игрално казино е длъжен постоянно
да поддържа необходимата касова и банкова
наличност.
(2) Касовата наличност в игралното казино
представлява парична сума, която служи за
изплащане на печалбите от провежданите хазартни игри. Размерът на касовата наличност
се определя от организатора съобразно броя на
игралните маси и игрални автомати, вписани
в актуалното удостоверение за издаден лиценз.
Размерът на касовата наличност се вписва в
игралните условия и правила за организиране
на хазартни игри в игрално казино, представени от организатора и утвърдени от ДКХ
по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ. Размерът
на утвърдената касова наличност трябва да
позволява по всяко време изплащане на всяка
спечелена сума в размер до 5000 лв. веднага
след приключване на играта. Длъжностните
лица, отговарящи за организирането на хазартни игри в игралното казино, задължително
трябва да имат непрекъснат достъп до касовата
наличност и при поискване от длъжностните лица на ДКХ с контролни функции да я
предоставят за проверка.
(3) Банковата наличност в игралното казино
представлява парична сума в размер, която
служи за изплащане на печалбите от провежданите хазартни игри. Размерът на банковата
наличност се определя от организатора съобразно броя на игралните маси и игралните
автомати, вписани в актуалното удостоверение
за издаден лиценз. Размерът на банковата
наличност се вписва в игралните условия и
правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино, представени от организатора
и утвърдени от ДКХ по реда на чл. 22, ал. 1,
т. 11 ЗХ. Длъжностните лица, отговарящи за
организирането на хазартни игри в игралното
казино, задължително трябва да имат въз-
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можност да удостоверят размера на банковата
наличност при поискване от длъжностните
лица на ДКХ с контролни функции.
Чл. 6. Организаторът е длъжен да приведе
игралното си оборудване в съответствие с
актуалното удостоверение за издаден лиценз
в срок до 15 дни от получаването на удостоверението.
Чл. 7. (1) При поискване от длъжностните лица на ДКХ с контролни функции гейм
мениджърът (ръководителят на игрите) следва да осигури администраторски достъп до
контролния панел на игралното оборудване
за проверка на данните относно проведените
хазартни игри в игралното казино.
(2) Гейм мениджърът задължително съхранява външни принадлежности към игралното
оборудване (ключове и др.).
Чл. 8. Хазартни игри в игрално казино
се организират на игрални маси и с игрални
автомати. Игралното оборудване, разположено в игралното казино, трябва да отговаря
на изискванията на чл. 72 ЗХ и на Общите
за дъл ж ителни тех ническ и изиск вани я за
системите за контрол върху хазартните игри
и игралното оборудване.
Чл. 9. За осигуряване спазването на изискванията при организирането на хазартните
игри в игралното казино задължително условие е в казиното да присъстват следните
длъжностни лица на организатора:
1. гейм мениджър (главен инспектор, игра
в казино), който осъществява общия контрол
и е отговорен за:
a) правилното прилагане на правилата за
провеждане на игрите в казиното;
б) законосъобразното провеждане на игрите;
в) правилното функциониране на игралното
оборудване;
г) реда в игралното казино и действията
на служителите;
д) решаването на възникнали спорове в
игралното казино, свързани с провеждането
на хазартните игри;
е) определяне на седмичния график за
работата на служителите на казиното;
ж) ежедневното отразяване в специален
регистър на рекламациите, направени от играчите, и възникналите инциденти;
з) отчитането на резултатите от игралните
маси;
и) достъпа на лица в казиното и точното
водене на специален регистър на посетителите;
2. пит бос, който е ръководител на игри
на игрални маси или група игрални маси и
ръководи смяната на служителите, обслужващи тези игрални маси; пит босът е пряко
подчинен на гейм мениджъра, осъществява
контрол и носи отговорността за:
а) общото състояние на игралните маси и
правилното организиране на игрите;
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б) определянето на продължителността на
работните смени на крупиетата по време на
работа на казиното;
в) разпределението на крупиета, инспектори
и събирачи на чипове (чипъри) по игралните
маси;
г) отчитането на резултатите при приключване на игралните маси;
3. инспектор на маса, който е пряко подчинен на пит боса, осъществява контрол и
отговаря за:
а) правилно протичане на игрите на игралната маса, която наблюдава;
б) правилните действия на крупието, което
води играта;
в) законосъобразност в действи ята на
играчите;
г) правилното решаване на възникнали
спорове в процеса на играта, в рамките на
своята компетентност;
д) навременното информиране на длъжностното лице, на което е подчинен, за нарушения по време на играта на игралните маси;
4. крупие (дилър) на игрална маса, който
е пряко подчинен на инспектора на маса,
осъществява контрол и отговаря за:
а) правилното протичане на играта на
игралната маса;
б) спазване на правилата на играта от
страна на участниците;
в) продажбата на чипове и други удостоверителни знаци на играчите;
г) приемането на залози и изплащането на
печеливши комбинации и числа;
5. чипър (събирач на чипове) на игрална
маса, който е пряко подчинен на инспектора
на маса и отговаря за:
а) своевременното събиране на чипове и
други удостоверителни знаци;
б) правилното сортиране по цветове и брой
на чипове и други удостоверителни знаци;
6. слот мениджър (ръководител на игрите)
на игри с игрални автомати, който осъществява общия контрол и е отговорен за:
а) правилното прилагане на правилата за
провеждане на игрите с игрални автомати в
казиното;
б) законосъобразното провеждане на игрите;
в) правилното функциониране на игралните автомати;
г) реда в зоните за осъществяване на игри с
игрални автомати и действията на персонала;
д) решаването на възникнали спорове,
свързани с осъществяването на хазартните
игри с игрални автомати;
е) определяне на седмичния график за
работата на персонала на казиното;
ж) отчитането на резултатите от игрите с
игрални автомати;
з) достъпа на лица до зоната с игри с игрални автомати в казиното;
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и) удостоверяването и изплащането на
печалби;
7. крупие на игрални автомати, което
отговаря за:
а) задействането на игрално оборудване,
което е пригодено да се задейства от крупие;
б) съхраняването и отчитането на получените суми за залози;
в) установяването на печелившата комбинация и съответния размер на печалбата;
г) отчитането и изплащането на печалби;
8. касиер в игралното казино, който е пряко
подчинен на гейм мениджъра и има следните
задължения и отговорности:
а) продава и изплаща чипове и други
удостоверителни знаци, утвърдени от ДКХ,
на участниците в игрите;
б) предава чипове и други удостоверителни знаци за зареждането на игралните маси,
вписани предварително като зареждане в протоколите за зареждането на игралните маси;
в) участва при приключването на игралните маси и цялостния финансов резултат
на казиното;
г) отговаря за точното и своевременното
отразяване на продадените чипове и други
удостоверителни знаци и изплатени печалби
на участниците в игрите в казиното;
д) води на отчет предадените на крупиетата чипове и други удостоверителни знаци
за зареждане на масата;
е) отговаря за съответствието между предадените чипове и други удостоверителни знаци
по буква „д“ и отчетените при приключването на игралните маси пари, чипове и други
удостоверителни знаци;
9. контрольор-регистратор, който е пряко
подчинен на гейм мениджъра на игрите в
казиното и има следните задължения и отговорности:
а) води специален регистър по утвърден
от ДКХ образец за всички посетители на
казиното на хартиен и електронен носител;
б) не допуска лица, чието присъствие е
забранено по ЗХ;
10. вътрешна охрана, която е пряко подчинена на гейм мениджъра и носи отговорност
за вътрешния ред и предотвратяването на
инциденти в игралното казино.
Г л а в а

в т о р а

ПРА ВИ Л А ЗА ОРГА Н ИЗИ РА Н Е И П РОВЕ Ж Д А Н Е Н А Х АЗА Р Т Н И И Г РИ В
ИГ РА ЛНО К АЗИНО
Раздел І
Общи задължителни правила за организиране
и провеждане на хазартни игри на игрални
маси в игрално казино
Чл. 10. В игрални условия и правила за
организиране на хазартни игри в игрално
казино, представени от организатора и утвър-
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дени от ДКХ по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11
ЗХ, се посочват редът и начинът за участие
в хазартни игри на игрални маси, правилата
за провеждане на игрите, удостоверителните
знаци за участие, определянето на печелившите
комбинации, контролът по време на игрите
и след тяхното приключване и задълженията
на организатора и участниците.
Чл. 11. (1) В игралните казина могат да се
организират следните хазартни игри и техните
разновидности: „Американска рулетка“, „Блек
Джак“, „Пунто Банко“, „Карибиан казино
стъд покер“, „Казино покер със 7 карти – три
затворени и четири отворени“ и „TEX AS
HOLD’EM POKER“.
(2) Организаторът на хазартни игри описва подробно правилата на игрите по ал. 1 в
утвърдените от ДКХ правила по чл. 22, ал. 1,
т. 11 ЗХ, като се съобразява с описаните в
този раздел минимални изисквания за тези
видове игри.
(3) В игралните казина може да се провеждат и други хазартни игри след подаване на
писмено искане до ДКХ за промяна на игралните условия и правила за организиране на
хазартни игри в игрално казино, представени
от организатора по реда на чл. 22, ал. 1, т. 11
ЗХ, и само след утвърждаването им от ДКХ.
В правилата на организатора следва да се
опише редът и начинът за участие, правилата
за провеждане на играта, удостоверителните
знаци за участие, определянето на печелившите
комбинации, контролът по време на игрите
и след тяхното приключване и задълженията
на организатора и участниците.
Чл. 12. (1) Участието в хазартната игра
„Американска рулетка“ се извършва чрез чипове, закупени от касиера на казиното и/или
от крупието на масата. Играта се провежда
от специално обучен персонал на казиното
чрез приемане на залози от играещите, привеждане на игралното оборудване за игра в
действие, обявяване на печеливши числа и
изплащане на печалби. Играта на игрална
маса „Американска рулетка“ се обслужва
задължително от крупие на масата, което
води играта, приема залози, уточнява некоректно поставени залози, продава чипове и
изплаща печелившите числа в чипове в хода
на играта и участва при приключването на
масата. По преценка на организатора играта
може да се обслужва и от допълнителен служител на казиното (крупие-чипър). Играта на
всяка отделна маса „Американска рулетка“
се наблюдава от инспектор на масата, който
контролира действията на крупието, крупието-чипър и играещите.
(2) Играта започва със завъртането на
колелото на рулетката и топчето в обратната
на колелото посока от крупието. Крупието
подканя играчите да залагат на игралната
маса, като в определен от него момент обя-
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вява край на залагането. След окончателното
установяване на топчето в колелото крупието
обявява печелившото число и цвят, като го
маркира със специален знак (доли) и пристъпва към събиране на губещите залагания
и изплащане на печалбите. При следващата
игра крупието завърта колелото в посока,
обратна на предишното завъртане. Когато в
рулетката попадне жетон, друг предмет или
крупието изпусне топчето, без да го завърти,
се обявява нова игра.
(3) При рулетката се извършват следните
залагания:
1. залог на 1 число – стрейтъп; при печалба
залогът се изплаща 35 пъти;
2. залог на 2 числа – сплит; при печалба
залогът се изплаща 17 пъти;
3. залог на 3 числа – стрийт; при печалба
залогът се изплаща 11 пъти;
4. залог на 4 числа – корнър; при печалба
залогът се изплаща 8 пъти;
5. залог на 6 числа – сикс лайн; при печалба
залогът се изплаща 5 пъти;
6. залог на една дузина или колона; при
печалба залогът се изплаща 2 пъти;
7. залог на прости (семпли) шансове: четни,
нечетни, червено, черно, числата от 1 до 18,
числата от 19 до 36; при печалба залогът се
изплаща 1 път;
8. залог на едно число на колелото и съседните му две от ляво и от дясно в съответния сектор – кол бетс; при печалба залогът
на печелившото число се изплаща 35 пъти;
9. залог на сектор (нула и съседните числа в сектора) – воазен де зиро; при печалба
залогът на печелившото число се изплаща
в с ъо т вет с т вие с ъс схема за печел и вш и
комбинации, приложена от организатора и
утвърдена от ДКХ.
(4) Във всички комбинации на семплите
шансове не участва нулата. Тя се взема като
отделно число, на което може да се залага.
Когато играчът е заложил на нула, той печели
35 пъти, както и на пълен номер.
(5) Играта на игралната маса „Американска
рулетка“ се прекратява при приключване на
работното време или при липса на желаещи
за игра на тази маса играчи.
(6) В случаите, когато играта на игрална
маса се прекратява поради приключване на
работното време, крупието на масата задължително обявява три последни игри, като след
края на всяка съобщава колко игри остават
до приключване на игрите.
Чл. 13. (1) Играта „Блек Джак“ се играе
с една, четири, пет или шест колоди по 52
карти. Участието в игра на игрална маса
„Блек Джак“ се извършва чрез закупуване
на чипове от касиера на казиното и/или от
крупието на масата.Играта „Блек Джак“ се
обслужва задължително от крупие на масата,
което води играта, приема залози, уточнява
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некоректно поставени залози, продава чипове
и изплаща печелившите комбинации от карти в чипове в хода на играта и участва при
приключването на масата.
(2) Играта започва с извършване на залози
от страна на играещите върху разграфените
места (бокс) на платното върху игралната
повърхност на масата и се провежда, както
следва:
1. колодите с карти се размесват от крупието пред играчите, след което един от тях
ги разсича с карта за отсичане; тази част от
картите, с лицето на първата карта, се поставя
върху останалите карти; колодата се отсича
от крупието, като картата за отсичане остава
в тестето и тестето се поставя в обувката;
2. преди изваждането на първата карта
крупието обявява край на залагането и пристъпва към раздаване на картите;
3. крупието раздава картите пред играещите открито, по посока на часовниковата
стрелка, на всеки играч по една карта и една
за себе си; след това крупието повтаря раздаването и всеки играч получава втора карта,
без крупието;
4. играчът се стреми да получи общ сбор
от картите 21 или възможно най-близко, като
с думата „карта“ изисква от крупието толкова
карти, колкото смята, че са му необходими;
с израза „не“ играчът дава да се разбере, че
не желае повече карти;
5. крупието започва да раздава карти на
себе си, след като е приключил раздаването
за всички играчи; той няма право да тегли
повече карти, ако е достигнал 17 или повече,
а при 16 и по-малко е задължен да тегли нови.
(3) Играчът може да направи печеливша
комбинация „Блек Джак“ (асо и една картина
или десятка) само от първите раздадени две
карти. В този случай направеният залог му
се изплаща в съотношение 3 към 2, освен ако
крупието не получи също комбинация „Блек
Джак“. Тогава залогът нито губи, нито печели,
освен ако играчът предварително не е поискал
„равни чипове“ (ивън мъни) при залога.
(4) При постигане на печеливша комбинация „Блек Джак“ от играч и при изтеглена
първа карта за банката (асо, картина или
десятка) играчът има право да поиска да му
бъдат изплатени равни на залога му чипове
(ивън мъни).
(5) Равни чипове (ивън мъни) се изплащат само при раздадени първи две карти за
играчите.
(6) Застраховка на залога срещу комбинация
„Блек Джак“ на банката може да се направи
само ако първата карта на крупието е десятка, картина или асо. В случай че банката не
прави „Блек Джак“, застраховката се губи.
(7) Застраховка може да се направи при
карта за банката 7, 8, 9, 10, картина или асо
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срещу изтегляне на десятка или картина. Ако
крупието при тази първа карта не изтегли
десятка или картина, застраховката се губи.
(8) Застраховката може да бъде в размер,
равен на залога или половината му, и се поставя на определено за целта поле, указано
върху игралната маса. Застраховка може да
се направи само при раздадени две карти и
се изплаща задължително в съотношение 2
към 1 към направения залог за застраховка.
(9) Когато играчът събере обща сума на
картите 21 или сума, по-близка до 21 от тази
на банката, с изтеглени повече от две карти,
печалбата е равна на залога. Когато сборът
от картите на играча е по-малък от този на
крупието или надвишава 21, той губи залога,
а ако е равен на сбора от картите на банката, нито губи, нито печели и раздаването
приключва. Ако крупието изтегли за банката
комбинация от карти, по-голяма от 21, банката
губи и крупието изплаща залозите на всички
играчи, независимо от техните комбинации
от карти.
(10) След раздадените първи две карти играчът може да удвои залога (ДАБЪЛ ДАУН),
но след дублирането има право да получи
само една карта.
(11) Ако първите две карти, които играчът
получи, са от еднаква стойност, той може да
ги раздели (СПЛИТ). В този случай той следва
да направи залог, равен на първоначалния
под втората от двете карти, и може да иска
допълнително произволен брой карти.
(12) Ако след разделянето се случат отново
еднакви карти, играчът може да предприеме
действията, посочени в ал. 11. След делението
може да се удвоява залогът, като след удвояването се получава само една карта. Когато
се прави деление на картите, асото с картина
или десятка не образуват комбинация „Блек
Джак“, а само комбинация 21.
(13) Асата се броят за 1 или 11, картините
за 10, а останалите карти – по съответната
им стойност.
(14) Играта спира, след като раздаваните
карти се изчерпат до картата за отсичане.
Чл. 14. (1) Играта „Пунто Банко“ се играе
с осем колоди по 52 карти (за голяма маса)
или с 4 колоди по 52 карти за малка маса.
След разбъркване (грубо и фино) картите се
предоставят на някого от играчите за „отсичане“. Използват се 2 карти за отсичане. След
„отсичане“ с първата карта за отсичане тя се
поставя накрая така, че да закрива лицевата
част на последната карта (с оглед на това да
не се вижда последната карта), след което
крупието взема 20 – 30 карти (от страна на
картата за отсичане) и разстила първите
десетина карти, отброява 8 карти и поставя
втората карта за отсичане след седмата карта.
След това картите се поставят в обувката и
играта започва.
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(2) Всеки играч може да направи своя
залог в един от боксовете, където е обозначено мястото за залога. Всеки играч може да
залага на „Пунто“ или „Банко“. Третият вид
залагане е на „Тай“. Размерът на минималния
и максимален залог в трите вида залагания
се определя от организатора и се утвърждава
от ДКХ.
(3) Печалбата в играта се определя по
следните начини:
1. печалбата на „Пунто“ – 1:1 заложена
сума;
2. печалбата на „Банко“ – 95 % от залога;
при заплащането на „Банко“ се изчисляват
не 95 %, а останалите 5 %, които се изваждат
от общата сума на залога;
3. печалба на „Тай“ – когато се получи равен
резултат от точки между „Пунто“ и „Банко“,
залага се отделно в началото на играта и се
изплаща 8:1.
(4) Играта се провежда при следната схема:
БАНКО

ПУНТО

1. Тегли карта винаги Тегли карта винаги при
при 0, 1, 2
0, 1, 2, 3, 4, 5
2. Когато „Пунто“ из- При 6, 7 = стой
тегли следните карти:
„Банко“ тегли карта
3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
4. 2, 3, 4, 5, 6, 7

Стой при 8

5. 4, 5, 6
6. 6, 7

Стой при 9

(5) Картите се раздават в следния порядък:
1. преди всяка ръка една или повече карти
може да се изважда от игра в зависимост от
правилата, предложени от организатора и
утвърдени от ДКХ;
2. раздават се по две карти, като винаги
първата карта се поставя на „Пунто“; след
раздаването на две карти на всеки следващите
карти се раздават в зависимост от схемата;
3. когато едната от двете страни има 8
или 9 (максимален брой) точки, печалбата е
„натурална“; тогава крупието обявява печелившия например: „Пунто“, „Банко“.
(6) Крупието е длъжно винаги да обявява
на глас точките на всяка страна след всяка
изтеглена карта.
(7) След обявяване на печелившия крупието
първо взема изгубените залози, след което
заплаща печелившите. Когато излезе първият жокер, крупието обявява „последна ръка“
(раздават) от тази обувка, след което картите
се разбъркват и играта започва отново.
Чл. 15. (1) Играта „Карибиан казино стъд
покер“ е хазартна игра на игрална маса с една
колода от 52 карти.
(2) Влизането в играта се извършва чрез
залог, поставен на специално разграфен за
целта кръг (анте).
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(3) След влизането в играта играчът получава пет карти с лицето надолу, крупието
тегли за банката четири карти с лицето надолу
и пета открита карта.
(4) След като играчът си разгледа картите,
без да ги показва на никого друг на масата,
има право да подмени една от картите си или
да купи шеста карта. Подменянето на карта
става, като играчът поставя картата, която
иска да смени с лицето надолу върху масата,
поставя залог, равен на антето, и получава
нова карта от крупието. Ако играчът не иска
да подмени, а иска да закупи шеста карта,
може да я получи от крупието, като извърши
нов залог на антето, равен на първия.
(5) След като получи всички искани карти,
за които е заплатил нужните залози, играчът
решава дали да продължи играта, или да излезе
от нея. Ако играчът излезе от играта – губи
първоначалните си залози (анте). Ако реши
да продължи играта, играчът трябва да удвои
направените до момента залози с нови чипове,
а крупието открива закритите четири карти
на банката.
(6) Крупието играе само с комбинация
от асо и поп или по-голяма комбинация от
карти и после сравнява своите карти с тези
на играча. Ако комбинацията от картите на
играча е по-голяма от тази на крупието, той
получава равна сума (1-1) от анте и бонус от
залагането при следната схема за изплащане
на бонусите:
1. 1-1 – 1 чифт или по-малко;
2. 2-1 – 2 чифта;
3. 3-1 – тройка;
4. 4-1 – кента;
5. 5-1 – кольор;
6. 7-1 – фул;
7. 20-1 – каре;
8. 50-1 – кент флеш;
9. 100-1 – кент флеш роял.
(7) Ако крупието няма никаква комбинация от карти или по-малка от асо с поп, не
изплаща залога на играча, а само антето (1-1).
(8) Ако крупието има минимум комбинация
асо и поп и по-голяма, е длъжен да изплати
антето (1-1) и втория залог на играча по реда,
указан в схемата по ал. 6, само ако играчът
има по-голяма комбинация.
(9) Ако картите на крупието са по-високи
от тези на играча, то играчът губи залога си
и крупието взема анте и залога.
(10) Играчът може да направи залог за
премия (БОНУС БЕТ), който е различен от
описаните дотук и да получи печалба, ако
комбинацията от неговите първи пет карти
е, както следва:
1. кент флеш роял – 5000:1;
2. кент флеш – 1000:1;
3. каре – 250:1;
4. фул – 150:1;
5. кольор – 100:1.
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(11) Залогът на премия БОНУС БЕТ се
определя от организатора и се утвърждава
от ДКХ.
(12) При наличие на система за джакпот
с натрупване (прогресивен) комбинациите,
на които се изплаща джакпотът, печалбите
за различните печеливши комбинации и минималният и максимален залог на премия
БОНУС БЕТ се определят от организатора и
се утвърждават от ДКХ.
Чл. 16. (1) В играта „Казино покер със
7 карти – три затворени и четири отворени“
играчите играят един срещу друг, а казиното
взема комисионна от всяка ръка за обслужването им.
(2) Играта започва, като всички играчи
влизат със залог „Анте“, след което крупието
раздава на всеки играч по две карти, обърнати
с лицето надолу (затворени), и по една карта,
обърната с лицето нагоре (отворена).
(3) Раздаването на картите започва от лявостоящия на крупието играч и се върти по
часовниковата стрелка по цялата маса.
(4) Първият рунд за залагане започва играчът с най-ниска карта, като спазва максимумите и минимумите на масата.
(5) Играта и залаганията продължават от
този играч по посока на часовниковата стрелка.
(6) Следващият играч след този, който открива, има право да избере един от следните
варианти на игра:
1. да се откаже от ръката, като предаде
картите си обратно на крупието, което значи,
че не взема повече участие в започналата игра;
2. да заложи в ПОДА сума, равна на тази,
която е заложил първият играч;
3. да вдигне залога (РЕЙСИНГ), като сложи
в ПОДА сума, по-голяма от тази на първия
играч, която е съобразена с максимума на
масата.
(7) След РЕЙСИНГ всички играчи, които
искат да продължат играта, са длъжни да изравнят залозите си със залога на този, който
е направил РЕЙСИНГ. След това изравняване
крупието раздава на всеки участващ в играта
още една карта, обърната с лицето нагоре
(отворена), и отново започва за лагането
както в първия случай, с едно изключение
този път, че играчът с най-висока комбинация от двете карти с лице нагоре започва
пръв залагането.
(8) От втория рунд и всички останали
рундове на играчите е позволено да пасуват
(ЧЕКИНГ), което означава, че те могат да
продължат играта, без да слагат пари в ПОДА.
(9) Когато седем карти са раздадени на
всеки играч, две с лицето надолу, четири с
лицето нагоре и последната с лицето надолу,
играчите съставят най-добрата си комбинация
от карти, като избират от тези седем само
пет карти.
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(10) Окончателно има 5 рунда със залози:
първи – след първите три раздадени карти,
и след това рунд на залагане за всяка нова
карта, която е раздадена. Залагането продължава, докато:
1. остане само един играч в играта и този
играч взема всички пари, които са в ПОДА;
2. двама, трима или повече играчи са
заложили равни пари в ПОДА, след като е
раздадена седмата карта.
(11) След п рик лючване на за лаганет о
картите се обръщат и играчът, който държи
най-висока комбинация за тази ръка, печели
ПОДА. Ако двама играчи имат еднакви по
сила комбинации в ръката, то ПОДА се дели
между тях.
(12) Подреждането на комбинациите от
карти по сила е следното:
1. „РОЯЛ ФЛЕШ“ (ROYAL FLUSH) – пет
поредни най-високи по стойност карти от
една боя, например асо, поп, дама, вале и
десетка пики;
2 . „ М А Л ЪК ФЛ Е Ш“ (RU N N I NG
F LUSH) – вси ч к и ос та на л и пе т поред н и
карти от една боя, но не до АСО, например
5, 6, 7, 8, 9 купи;
3. „К АРЕ“ – четири карти с еднаква стойност, например 4;
4. „ФУЛ ХАУС“ (FULL HOUSE) – три еднакви карти и две еднакви карти, например
дама, дама, дама, 5, 5;
5. „ФЛЕШ“ (FLUSH) – пет карти от една
и съща боя, но не поредни, например асо, 10,
9, 6, 2 купи;
6. „КЕНТА“ (STR AIGHT) – пет поредни
карти от различни бои, например 9 купа, 8
спатия, 7 пика, 6 каро, 5 спатия;
7. „ТРОЙК А“ (THREE OF A KIND) – три
карти с еднаква стойност, например три попа,
другите две карти са различни;
8. „ДВА ЧИФТА“ (TWO PAIRS) – два чифта
от еднакви карти, например две аса и две 7
и някаква друга карта;
9. „ЕДИН ЧИФТ“ (ONE PAIR) – две еднакви карти, например две валета и три различни
други карти;
10. „ВИСОКА КАРТА“ (HIGH CARD) – когато липсва която и да е от горните комбинации, например пет абсолютно различни карти,
от които се взема най-високата по стойност.
(13) Ако двама играчи имат един и същи тип
комбинация от карти, печели този с най-висока,
например ако първият играч има чифт аса, а
вторият – чифт десетки, печели първият. Ако
чифтовете са еднакви по стойност, се вземат
под внимание останалите карти, например
ако единият играч държи: шест, шест, поп,
дама и двойка, а другият: шестица, шестица,
поп, десятка и деветка, печели играчът, който
държи шестица, шестица, поп, дама и двойка.
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(14) В тази игра са разрешени два различни
варианта на залагане в зависимост от желанието на клиентите:
1. „РАЗДЕЛЕН МАКСИМУМ“ – минималният и максималният залог се определят от
организатора на хазартни игри и се утвърждава от ДКХ.
2. „ЛИМИТ НА ПОДА“ – максимумът на
залога ще бъде равен на стойността на парите,
които са в ПОДА по време на извършване
на залагането.
(15) При вариант на залагане с РАЗДЕЛЕН
МАКСИМУМ комисионната за казиното ще
бъде равна на сумата от минималния залог,
например ако залогът е от 10 000 до 50 000 лв.,
комисионната за всяка ръка ще бъде 10 000 лв.
При залагане на ЛИМИТ НА ПОДА комисионната за казиното ще бъде минимум 3 %,
максимум 5 % от всеки ПОД.
Чл. 17. (1) Играта „TEX AS HOLD’EM
POKER“ се играе с една колода от 52 карти.
Всяка ръка се обслужва задължително от
крупие, както и инспектор, отговарящ и наблюдаващ игрите на игралните маси.
(2) Тази игра е разновидност на играта
„Покер“. В тази игра играчите играят един
срещу друг, а казиното взема комисионна
за обслужването им, наречена „рейк“ (rake).
Рейкът (Rake) като част от Пота (pot), който
казиното получава като възнаграждение (печалба) за извършените услуги – предоставяне
на материалната база, дилърите и правилата за
извършване на играта, се определя от мениджмънта на казиното, който определя условията
за формирането му и сумата на „рейк“ (rake)
от различните игри и е утвърдена от ДКХ
в игралните условия и правила по чл. 22,
ал. 1, т. 11 ЗХ. Потът се образува от всички
суми, които играчите са заложили по време
на играта. За да започне ръка, се изисква да
има минимум двама играчи, а максимумът
на играчите на масата е единадесет.
(3) Една ръка се състои от четири рунда – започва с начални залози и завършва
със спечелване на Пот. В тази игра на всеки
играч се раздават по две „закрити“ карти,
обърнати с лицето надолу. Раздават се и пет
„открити“ карти, обърнати с лицето нагоре,
разположени пред крупието в централната част
на масата, които са общи за всички играчи.
Играчът, който направи най-силна комбинация
от „отворените“ общи пет карти на масата и
своите две „затворени“ карти, печели Пота.
(4) Раздаването на картите и залаганията
за всеки рунд започват от играча, лявостоящ
на играча, притежаващ бутона (обозначителен
предмет за „въображаем дилър“ на игралната маса), и са по посока на часовниковата
стрелка. При старта на първото раздаване за
ръката крупието разбърква картите и отсича
тестето. Това важи и за всяка следваща ръка.
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(5) Ръка на „TEX AS HOLD’EM POK ER“
започва, като: лявостоящият на „въображаемия дилър“ играч поставя в Пота залог,
наречен „ма лко т ъмно“ (small blind); л явостоящият играч на този, направил „малко
тъмно“, поставя в Пота залог, наречен „голямо тъмно“ (big blind). Играта продължава
в следната последователност:
1. след като първите двама са направили
своите залози „на тъмно“, според правилата,
крупието започва раздаването на картите за
първи рунд; в първия рунд на всеки играч
се раздават по две карти, обърнати с лицето
надолу (затворени);
2. „ПЪРВИ РУНД“ – рундът започва играчът, лявостоящ на направилия „голямо
тъмно“ (big blind), като той има следните
възможности за игра:
а) да се откаже от ръката, като предаде
картите си обратно на крупието, което ги
отделя настрана;
б) да заложи в Пота сума, равна на „голямо тъмно“ (big blind);
в) да вдигне залога (РЕЙСИНГ), като
заложи в Пота сума, по-голяма от тази на
предишния играч; в първи рунд всеки следващ играч разполага с горепосочените възможности;
3. за лагането продъл жава следващи ят
играч по посока на часовниковата стрелка,
докато се изредят всички играчи; играчите,
направили „малко тъмно“ и „голямо тъмно“,
имат възможността да вдигат залога (РЕЙСИНГ) по време на първия рунд само ако
няма РЕЙСИНГ преди това от други играчи;
в случай че той не вдигне залога, се раздава
следваща карта; първи рунд, както и всеки
следващ продължават дотогава, докато има
играчи, желаещи да залагат суми в Пота, т.е.
играчите могат да вдигат залозите си повече
от един път на рунд; ако няма желаещи да
вдигат залога си и всички са заложили равни
суми в Пота, се преминава към следващ рунд
на залагане;
4. „ВТОРИ РУНД“ – след приключване
на първи рунд на залагане крупието „изгаря“
(изчиства) най-горната карта в тестето, като
я поставя от лявата си страна, обърната с
лицето надолу; след това крупието раздава
на масата три общи карти (flop), обърнати
с лицето нагоре (отворени), които участват
в комбинация за всеки играч; играчът, лявостоящ на „въображаемия дилър“, започва
залагането във втори рунд, като може:
а) да пасува (чекинг), което означава, че
може да продължи играта, без да слага пари
в Пота; ако следващият играч вдигне залога,
то този, който е пасувал, за да продължи да
играе, когато дойде неговия ред, трябва да
заложи в Пота сума, равна на последния направен залог в същия рунд; ако не отговори
на последния направен залог – напуска играта;
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б) да се откаже от ръката, като предаде
картите си обратно на крупието, което ги
отделя настрани;
в) да заложи в Пота сума, равна на тази,
която е заложил играчът преди него (ДА
ОТГОВОРИ), и да продължи играта;
г) да вдигне залога (РЕЙСИНГ), като
заложи в Пота сума, по-голяма от тази на
предишния играч;
5. във втори рунд всеки следващ играч
разполага с горепосочените възможности;
6. след приключване на залаганията за втори
рунд крупието отново „изгаря“ най-горната
карта в тестето и раздава на масата четвърта
обща карта, обърната с лицето нагоре (отворена), която също участва в комбинацията от
карти за всеки играч;
7. „ТРЕТИ РУНД“ – залаганията за трети
рунд, както и за четвърти започва играчът,
лявостоящ на „въображаемия дилър“, като
поставя в Пота сума не по-малка от минимума на масата; отново след като всички
играчи приключат със залаганията за трети
рунд, крупието „изгаря“ най-горната карта и
раздава на масата петата последна обща (river)
карта, обърната с лицето нагоре (отворена);
8. „ЧЕТВЪРТИ РУНД“ – след приключване
на залаганията за последния рунд всеки играч
обръща „затворените“ си карти с лицето нагоре, за да се определи най-високата комбинация
от карти, която печели Пота; Потът се печели
от играча с най-силната комбинация от карти;
след обръщането на всички „затворени“ карти
крупието пресмята сумата, заложена в Пота,
отделя Рейка (rake) от Пода и го поставя в
специална каса на масата, след което предава
останалата сума в Пота на печелившия/те;
9. печелившите комбинации се подреждат
по сила без значение от цвета, както следва:
а) „КЕНТФЛЕШ“ (Straight Flush) – пет поредни карти от една боя, например осмица,
деветка, десятка, вале, дама купи;
б) „К АРЕ“ (Four of a kind) – четири карти
с еднаква стойност, например 4 попа;
в) „ФУЛ ХАУС“ (Full House) – три еднакви
карти и две еднакви карти, например дама,
дама, дама, 5, 5;
г) „ФЛЕШ“ (Flush) – пет карти от една и
съща боя, но не поредни, например асо, 10,
9, 6, 2 купи;
д) „KEHTA“ (Straight) – пет поредни карти
от различни бои, например 9 купа, 8 спатия,
7 пика, 6 каро, 5 спатия;
е) „ТРОЙК А“ (Three of a kind) – три карти с еднаква стойност, например три попа,
другите две карти са различни;
ж) „ДВА ЧИФТА“ – два чифта от еднакви
карти, например две аса и две 7 и някаква
друга карта;
з) „ЕДИН ЧИФТ“ (PAIR) – две еднакви
карти, например две валета и три различни
карти;
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и) „ВИСОК А К АРТА“ (High card) – когато
липсва която и да е от горните комбинации,
например пет абсолютно различни карти,
от които се взема най-високата по стойност.
(6) В „TEXAS HOLD’EM POKER“ са разрешени два различни начина на залагане в
зависимост от желанието на играчите:
1. „ЛИМИТ НА ПОДА“ – при РЕЙСИНГ
участникът има право да заложи максимална
сума, равна на сумата, натрупана в Пота до
момента на извършване на залога;
2. „БЕЗ ЛИМИТ НА ПОДА“ – при РЕЙСИНГ участникът има право да залага и
суми, по-големи от тази, натрупана в Пота
до момента.
Раздел ІІ
Общи задължителни правила за организиране
и провеждане на хазартни игри с игрални
автомати в игрално казино
Чл. 18. (1) В игралното казино се организират хазартни игри с игрални автомати по
правила, посочени в игралните условия, и
правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино и утвърдени от ДКХ по реда
на чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(2) В правилата за организиране и провеждане на хазартни игри с игрални автомати в
игрално казино се посочват редът и начинът
за участие, контролът по време на игрите,
тяхното приключване и задълженията на
организатора и участниците.
Чл. 19. (1) Участието в игрите с игрални
автомати се извършва чрез залози в български левове и/или чуждестранна валута, която
е отразена в актуалните игрални условия и
правила за организиране на хазартни игри в
игрално казино, представени от организатора
и утвърдени от ДКХ по реда на чл. 22, ал. 1,
т. 11 ЗХ.
(2) Извършването на залозите за участие
в хазартните игри с игрални автомати се
осъществява чрез заплащане в брой и/или
с платежни карти – чрез монети, банкноти,
предварително зак у пени жетони и дру ги
удостоверителни знаци или с магнитни карти.
Чл. 20. Игрите с игрални автомати се
провеждат по начин и при условия, заложени
в компютърната програма на играта, инсталирана в съответния игрален автомат.
Чл. 21. (1) Печалбите, реализирани при
игрите с игрални автомати, се изплащат от
крупието в брой непосредствено след приключване на съответната игра за суми до 5000
лв. и след представяне на удостоверителни
знаци за участие, когато игралните автомати
автоматично изплащат монети, жетони или
други удостоверителни знаци.
(2) Изплащането на парични печалби и даването на предметни печалби на стойност над
5000 лв. се извършва в срок от три работни дни
след датата, на която е спечелена печалбата.
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За удостоверяване правото да бъде получена
печалбата гейм мениджърът на игрална зала
задължително издава документ, удостоверяващ
печалбата, игралното оборудване, на което е
спечелена, трите имена на лицето, спечелило
печалбата, и датата, на която е спечелена.
Чл. 22. (1) Паричните печалби се изплащат
при следните условия:
1. до 5000 лв. се допуска изплащане в брой;
2. над 5000 лв. се изплащат задължително
по банков път.
(2) При поискване длъжностно лице от
игралното казино е длъжно да издаде счетоводен документ, удостоверяващ размера на
изплатената печалба. Вторият екземпляр на
документа остава за съхранение и контрол в
игралното казино и задължително се представя
на длъжностните лица от ДКХ с контролни
функции при поискване.
Чл. 23. При прекъсване на електрическото
захранване на игралния автомат по време
на игра организаторът изплаща сумата на
натрупания кредит до момента съгласно показанията на устройството за текущ контрол
(електронни и/или електромеханични броячи) след възстановяване на електрическото
захранване.
Чл. 24. (1) Игралните автомати могат да се
свързват помежду си за постигане на премия
джакпот.
(2) Всяка джакпот система трябва да има
трайно закрепена табела, поставена на видно
и достъпно място, съдържаща четлива оригинална маркировка за наименование, тип,
версия, производствен номер и производител.
(3) Джакпот системите могат да се ползват от организатора след вписването им в
удостоверението за издаден лиценз. Джакпот
системите се инсталират и експлоатират в
игралното казино, съответно се деинсталират
в срока по чл. 7.
(4) Размерът на отчисленията и условията за
изплащане на джакпота се посочват в игралните правила, утвърдени от ДКХ на организатора по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ. В тези правила
задължително се посочват и наименованията,
типовете, версиите и производствените номера
на игралните автомати, свързани помежду си
в съответните джакпот системи.
(5) Като премия джакпот организаторът
може да използва и предметни награди по
ред, описан в правилата, утвърдени от ДКХ
на организатора по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
Чл. 25. (1) Джакпотът не може да остава
в полза на организатора освен в случаите
на прекратяване на лиценза по чл. 35 ЗХ.
Натрупаните отчисления за премия джакпот
се вписват в месечния отчет за съответната
джакпот система при деинсталирането є.
Натрупаните отчисления за премия джакпот
на деинсталирана система се разпределят
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като парична печалба – посредством бонус
игри, турнири или по друг начин, посочен в
игралните правила, утвърдени от ДКХ.
(2) При инсталиране или деинсталиране
на джакпот система задължително се съставя
сервизен протокол, подписан от организатора
или длъжностните лица в игралното казино и
лицето, извършило инсталирането/деинсталирането. Протоколът се съхранява в игралното
казино и задължително се представя при
поискване на длъжностните лица от ДКХ с
контролни функции, извършващи проверка.
(3) Свързването на игралните автомати в
джакпот система трябва да позволява извършването на проверка от контролните органи,
както и достъп до джакпот системата с цел
нейната идентификация.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ
(БОНУС) ИГРИ И ТУРНИРИ. СПОРОВЕ
Раздел І
Общи задъл ж ителни игра лни ус лови я и
правила за организиране на допълнителни
(бонус) игри
Чл. 26. (1) Организирането и провеждането
на допълнителни (бонус) игри в игрално казино
се извършва само ако такива са предвидени в
утвърдените от ДКХ правила на организатора
по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(2) Условията и правилата за организиране и провеждане на допълнителни (бонус)
игри се регламентират в отделен раздел на
Задължителните игрални условия и правила
за организиране на хазартни игри в игрално
казино, утвърдени на организатора по чл. 22,
ал. 1, т. 11 ЗХ.
(3) Условията и правилата за организиране и провеждане на допълнителни (бонус)
игри трябва да съдържат минимум следната
информация:
1. лице, отговорно за законосъобразното
провеждане на игрите;
2. начин на придобиване право на участие;
3. вид и размер на печалбата – парична
или предметна;
4. период на провеждане на играта;
5. начин на формиране на наградния фонд
за участниците;
6. условия за спечелване на обявената печалба – парична или предметна;
7. начин на обявяване на всеки печеливш
участник;
8. начин и срокове за изплащане на паричните и даване на предметните награди.
(4) Паричните и предметните награди при
допълнителните (бонус) игри са за сметка на
организатора и не могат да се формират от
премиите джакпот при игралните автомати
освен в случаите на деинсталиране на джакпот система.
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Раздел ІІ
Правила за организиране и провеждане турнири на игрални маси и игрални автомати
в игрално казино
Чл. 27. (1) В игралното казино се допуска
организирането на турнири на игрални маси
и игрални автомати, ако същите са предвидени в условията и правилата на организатора,
утвърдени от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.
(2) Условията и правилата за организиране
и провеждане на турнири се регламентират
в самостоятелен раздел на Задължителните
игрални условия и правила за организиране
на хазартни игри в игрално казино, утвърдени
на организатора на основание чл. 22, ал. 1,
т. 11 ЗХ.
(3) Условията и правилата за организиране
на турнири на игрални маси и игрални автомати трябва да съдържат минимум следната
информация:
1. лице, отговорно за законосъобразното
провеждане на турнирите;
2. цена за допускане до участие – начин
на формиране и разпределение (такса, комисионна, награден фонд и др.);
3. вид и размер на печалбата – парична
или предметна;
4. период на провеждане на турнирите;
5. начин на формиране на наградния фонд
за участниците;
6. условия и правила за спечелване на
обявената печалба – парична или предметна;
7. начин на обявяване на всеки печеливш
участник;
8. начин и срокове за изплащане на паричните и предоставяне на предметните награди.
Чл. 28. Всички разходи, свързани с придобиване на предметната награда от печелившия
участник, са за сметка на организатора.
Раздел ІІІ
Спорове
Чл. 29. Спорове, възникнали при или по
повод на провеждане и участие в игра на
игрална маса или игрален автомат, между
участник и длъжностно лице, отговорно за
провеждането є, се решават от гейм мениджъра
веднага след възникване на спора.
Чл. 30. Игрите на игралните маси задължително се записват и се съхраняват минимум за срок от 24 часа от провеждането на
съответната игра.
Чл. 31. (1) Играта на всяка отделна маса
се наблюдава от инспектор на масата, който
контролира работата на крупието и играещите
и решава възникналите спорове в рамките на
своята компетентност.
(2) В случай, когато играчът не е удовлетворен от решението на инспектора, спорът се
отнася до гейм мениджъра. Той има право

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

да измени решението на инспектора по своя
преценка, като единствено се ръководи от
правилата на играта.
Чл. 32. (1) Когато възникналият спор не се
разреши от гейм мениджъра, задължително
се изготвя протокол. В протокола се вписват:
1. адрес на игралното казино и данни за
организатора;
2. предмет на спора, когато се отнася до
провеждане или участие в игра;
3. показания на броячи за въведени и изплатени суми на съответния игрален автомат (при
спор за участие в игри с игрални автомати);
4. натрупана премия джакпот на системата,
към която е включен игралният автомат (при
спор за участие в игри с игрални автомати);
5. индивидуализиращи данни за участника
в играта и за гейм мениджъра;
6. подписи на гейм мениджъра и участника
в играта;
7. дата на съставяне.
(2) В тридневен срок от изготвянето на
протокола организаторът на хазартните игри
е длъжен да изпрати копие от него и направения видеозапис на проведената конкретна
хазартна игра на игрална маса или игрален
автомат до ДКХ.
(3) В срока по ал. 2 участникът, чиито
интереси са засегнати при възникналия спор,
може да подаде писмено оплакване до ДКХ,
като приложи всички относими доказателства.
Препис от оплакването се изпраща до орга-
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низатора на игрите, който в тридневен срок
от получаването му е длъжен да изпрати до
ДКХ писмени обяснения.
(4) В случай че участникът в играта не
съдейства или откаже да предостави личните
си данни или да подпише протокола по ал. 1,
същият се подписва от крупието, чиито имена,
точен адрес и ЕГН се вписват в протокола. В
тридневен срок от изготвянето на протокола
организаторът на хазартните игри е длъжен
да изпрати копие от него до ДКХ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Общите задължителни игрални условия
и правила за организиране и провеждане на
хазартни игри в игрално казино са приети
на заседание на ДКХ на 10.07.2013 г. с Протокол № 15 на основание чл. 22, ал. 1, т. 4
от Закона за хазарта и влизат в сила в деня
на обнародването им в „Държавен вестник“.
§ 2. В 3-месечен срок от влизане в сила на
тези Общи задължителни игрални условия и
правила за организиране и провеждане на хазартни игри в игрално казино организаторите
на хазартни игри в игрално казино привеждат
в съответствие с тях задължителните си игрални условия и правила, които представят за
утвърждаване от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.

5803

Председател:
Иван Еничеров

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-71
от 12 юли 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища и във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частна
детска градина „Синьо езеро“ – София, изменям
Заповед № РД-14-35 от 11.04.2012 г. (ДВ, бр. 33 от
2012 г.), както следва:
Думите „Училището се управлява и представлява от Анета Петкова Стойчева“ се заменят
с „Училището се управлява и представлява от
Наталия Веселинова Пушевска“.

5886

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-72
от 18 юли 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗНП и чл. 21, ал. 1,
т. 5 ППЗНП във връзка с молба от лицето, получило разрешение да открие детската градина,
и протокол на експертна комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2 от 4.01.2011 г., изм. със
Заповед № РД-09-1623 от 8.11.2011 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, закривам
Частна детска градина „Детски клуб“ – Плевен,
открита със Заповед № РД-14-22 от 30.04.2002 г.,
изм. със Заповед № РД-14-110 от 14.07.2003 г. на
министъра на образованието и науката, от ЕТ
„Мони – Моника Петкова“, Плевен, представляван
от Моника Михова Петкова.
В едномесечен срок г-жа Моника Михова
Петкова да предаде документация на началника
на Регионалния инспекторат по образованието – Плевен.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.

5887

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-74
от 18 юли 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и
училища разрешавам на „Международни услуги
за охрана и сигурност“ – ЕООД, представлявано
от Ивайло Чавдаров Петров, ЕИК 200024398, със

седалище и адрес на управление София 1164, район
„Лозенец“, ж.к. Лозенец, ул. Елин Пелин 11, да
открие Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност“ – София, от
учебната 2013/2014 година.
1. Колежът има право да организира и провежда обучение по утвърдени учебни планове
по професионално направление код 723 Здравни
грижи, професия 723030 Парамедик, специалност
код 7230303 Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране
на лекаря в спешната помощ:
– по професионално направление код 813
Спорт, професия код 813060 Спортен масажист,
специалност код 8130601 Спортен масаж;
– по професионално направление код 813
Спорт, професия код 813050 Инструктор по фитнес, специалност код 8130501 Фитнес;
– по професионално направление код 813 Спорт,
професия код 813030 Треньор, специалност код
8130301 По вид спорт: спортна стрелба, каратекиокушин, джу джуцо – четвърта степен на професионална квалификация по рамкова програма
Г, дневна и задочна форма на обучение, с прием
след завършено средно образование.
2. Колежът има право да издава свидетелство
за професионална квалификация.
3. Официалният адрес на Частния професионален колеж „Международни услуги за охрана
и сигурност“ – София, е: София, ж.к. Свобода,
ул. Народни будители 2, в сградата на 153 профилирана гимназия „Неофит Рилски“.
4. Обучението се провежда на адрес: София,
ж.к. Свобода, ул. Народни будители 2, в сградата
на 153 профилирана гимназия „Неофит Рилски“.
5. Колежът се управлява и представлява от
Соня Боянова Стоянова.

5888

Министър:
А. Клисарова

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-543
от 9 юли 2013 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР) с цел опазване на забележителни дървета:
1. Обявявам за защитено дърво Полски ясен
(Fraxinus oxicarpa), на възраст над 80 години, с
височина около 18 м, обиколка на ствола – 2,70 м,
намиращо се в УПИ Х-339, кв. 64 по плана на
с. Сливовик, ЕКАТТЕ 67386, община Медковец,
област Монтана. Вековното дърво е с координати в координатна система WGS84-UTM34 – X=
4829033.000, Y=670551.000.
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
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3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Монтана, да осигури обозначаването на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

5889

Министър:
И. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-544
от 9 юли 2013 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с
цел опазване на забележителни дървета:
1. Обявявам за защитени 2 броя дървета,
както следва:
1.1. Цер (Quercus cerris), на възраст над 300
години, с височина над 18 м, с два основни ствола,
обиколка на стволовете – 3,80 м и 2,45 м, намиращо се в землището на с. Ново Бърдо, община
Драгоман, Софийска област; вековното дърво е с
координати в координатна система WGS84 (десетични градуси) – N=42.96816667°, E=22.85422222°.
1.2. Цер (Quercus cerris), на възраст над 150
години, с височина около 15 м, обиколка на
ствола 2,50 м, намиращо се в землището на с.
Ново Бърдо, община Драгоман, Софийска област;
вековното дърво е с координати в координатна система WGS84 (десетични градуси) – N=42.96925°,
E=22.85505556°.
2. Обектите да се впишат в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. РИОСВ – София, да осигури обозначаването
на вековните дървета.
4. Забраняват се дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното
състояние на защитените дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство в Република
България.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

5890

Министър:
И. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-547
от 9 юли 2013 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителен вид – Планински пелин (Artemisia chamaemelifolia Vill.) и
неговото местообитание:
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1. Обявявам защитена местност „Планински
пелин – с. Бракьовци“, в землището на село
Бракьовци, община Годеч, Софийска област, с
площ 780,959 дка.
2. Защитена местност „Планински пелин – с.
Бракьовци“ включва поземлен имот № 003042
съгласно картата на възстановената собственост
за землището на с. Бракьовци, ЕКАТТЕ 06050,
община Годеч, Софийска област, с площ 780,959
дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.3. строителство, с изключение на дейности,
свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
3.4. поставяне на временно преместваеми
обекти;
3.5. внасяне на неместни видове;
3.6. подхранване с изкуствени торове;
3.7. палене на огън.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
София, да предприеме необходимите действия
по отразяване на защитената местност в картата на възстановената собственост за землището
на с. Бракьовци, ЕКАТТЕ 06050, община Годеч,
Софийска област.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

5891

Министър:
И. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-565
от 16 юли 2013 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) с цел опазване на растителен вид – ЦарБорисов лопен (Verbascum tzar-borisii (Dav. ex Stoj.)
Stef.-Gat.) и неговото местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Цар-Борисов
лопен“ в землището на с. Чернево, община Суворово, област Варна, с площ 74,560 дка.
2. Защитена местност „Цар-Борисов лопен“
включва поземлени имоти с номера 005206, 005207,
000223 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Чернево, ЕКАТТЕ
80861, община Суворово, област Варна, с обща
площ 74,560 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
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3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.3. строителство, с изключение на дейности,
свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
3.4. поставяне на временно преместваеми
обекти;
3.5. внасяне на неместни видове;
3.6. паша на домашни животни в периода от
1 март до 31 юли;
3.7. разораване, разкопаване и залесяване на
нови площи;
3.8. бивакуване и палене на огън.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ –
Варна, да предприеме необходимите действия
по отразяване на защитената местност в картата
на възстановената собственост за землището на
с. Чернево, ЕКАТТЕ 80861, община Суворово,
област Варна.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
5892

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 545-ЖЗ
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор във връзка с чл. 29, ал. 3 и
5 и чл. 9, ал. 1 КЗ и предвид представените към
заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов
надзор реши:
Издава на Застрахователно еднолично акционерно дружество „ЦКБ Живот“ – ЕАД (ЗЕАД
„ЦКБ Живот“ – ЕАД), допълнителен лиценз по
т. 2 от раздел ІІ, буква „А“ на приложение № 1
от Кодекса за застраховането – застраховка „Заболяване“, за рисковете:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
5817
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РЕШЕНИЕ № 546-ЖЗ
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор във връзка чл. 29, ал. 3 и 5
и чл. 9, ал. 1 КЗ и предвид представените към
заявленито документи по чл. 31, ал. 2 от Кодек
са за застраховането Комисията за финансов
надзор реши:
Изда ва на „ОББ – А л и ко ж и во т озас т раховат ел но д ру жес т во“ – А Д („ОББ – А л и ко
ЖЗД“ – АД), допълнителен лиценз по т. 2 от раздел ІІ, буква „А“ на приложение № 1 от Кодекса
за застраховането – застраховка „Заболяване“,
за рисковете:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

5818

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 547-ЗОД
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 6 и ал. 7 от
Закона за Комисията за финансов надзор и § 30
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 60 от 2012 г.,
в сила от 7.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2013 г.)
във връзка с чл. 99ж, ал. 1 и 3 от Закона за
здравното осигуряване, чл. 117, ал. 1 от Кодекса
за застраховането и предвид представените към
заявлението документи Комисията за финансов
надзор реши:
Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на „Юнайтед здравно осигуряване“ – ЕАД,
ЕИК 121533604, със седалище и адрес на управление София, бул. Никола Вапцаров 53Б, офис 7,
в „Евроинс – здравно осигуряване“ – EАД, ЕИК
131328512, със седалище и адрес на управление
София, бул. Христофор Колумб 43.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

5819

Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 548-ОЗ
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор и чл. 33, ал. 1 във връзка с
чл. 29, ал. 5 КЗ и предвид, че представените в
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производството документи отговарят на изискванията на Кодекса за застраховането и не са
налице основанията за отказ по чл. 34, ал. 1 КЗ
Комисията за финансов надзор реши:
Издава на „Застрахователно еднолично акц ионерно д ру же с т во Д А Л Л БОГ Г: ж и во т и
здраве“ – ЕАД („ЗЕАД ДАЛЛБОГГ: живот и
здраве“ – ЕАД, ЕИК 200299615, със седалище и
адрес на управление София 1172, район „Изгрев“,
бул. Г. М. Димитров 1, лиценз за извършване на
застраховане по:
1. Застраховка по т. 1 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Злополука (включително производствени
злополуки и професионални заболявания)“ за
следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две;
– обезщетения на пътници.
2. Застраховка по т. 2 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Заболяване“ за следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
3. Застраховка по т. 3 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“ за следните рискове:
Всяка щета или загуба, нанесена на:
– сухопътни моторни превозни средства.
4. Застраховка по т. 7 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Товари по време на превоз (включително стоки,
багаж и други)“ за следните рискове:
Всяка щета или загуба, нанесена на товари по
време на превоз, без оглед на вида на транспорта.
5. Застраховка по т. 8 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Пожар и природни бедствия“ за следните рискове:
Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7 на
раздел ІІ, буква „А“ от приложение № 1 от КЗ),
предизвикана от:
– пожар;
– експлозия;
– имплозия;
– буря;
– други природни бедствия;
– атомна енергия;
– свлачища.
6. Застраховка по т. 9 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Други щети на имущество“ за следните рискове:
Всяка щета или загуба, нанесена на имущество
(различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7 на раздел ІІ,
буква „А“ от приложение № 1 от КЗ), предизвикана
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от градушка или измръзване и всякакво друго
събитие, като кражба, освен включените в т. 8 на
раздел ІІ, буква „А“ от приложение № 1 от КЗ.
7. Застраховка по т. 16 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Разни финансови загуби“ за следните рискове:
– рискове, свързани със заетостта;
– обща недостатъчност на доходи;
– лошо време;
– загуба на доходи;
– текущи общи разходи;
– непредвидени търговски разходи;
– загуби на пазарна стойност;
– загуби на рента или доход;
– косвени търговски загуби освен посочените
по-горе;
– други финансови загуби (нетърговски);
– други финансови загуби.
8. Застраховка по т. 18 от раздел ІІ, буква „А“
,,Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Помощ при пътуване (асистанс)“ за риска:
Помощ за лица, които попадат в затруднения
при пътуване, когато са далеч от дома или от
постоянното си местоживеене.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
5820
РЕШЕНИЕ № 549-ЗОД
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 16, ал. 1, т. 1 във връзка с
чл. 13, ал. 1, т. 6 и ал. 7 от Закона за Комисията
за финансов надзор (ЗКФН), чл. 99з, ал. 1 и 4 ЗЗО
във връзка с чл. 121, ал. 1 и 2 КЗ и чл. 99б, ал. 1,
т. 9 ЗЗО Комисията за финансов надзор реши:
1. Издава разрешение за прекратяване на
„Доброволна осигурителна мрежа – Здраве“ – АД
(„ДОМ – Здраве“ – АД), ЕИК 131264928, със седалище и адрес на управление София 1000, район
„Оборище“, ул. Цар Симеон 57.
2. Отнема лицензи ята за извършване на
дейност по доброволно здравно осигуряване на
„Доброволна осигурителна мрежа – Здраве“ – АД
(„ДОМ – Здраве“ – АД).
На основание чл. 16, ал. 3 ЗКФН решението
подлежи на обжалване пред Комисията за финансов надзор в 14-дневен срок от съобщаването му.
На основание чл. 16, ал. 4 ЗКФН решението
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев
5821
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 741
от 21 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 12.09.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение – София, ж. к. Илинден, бул. Александър
Стамболийски, бл. 56, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красна поляна“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване– 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“– АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5895

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 742
от 21 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 362 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 16.09.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
XXVIII-525, 528, кв. 11а, София, м. Витоша –
ВЕЦ „Симеоново“, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 393 750 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване– 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 39 375 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“– АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5896

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 743
от 21 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 61 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 17.09.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ I
(ПИ с идентификатор 68134.1105.153), София, м.
Западен парк, кв. 19, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 211 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване– 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 21 100 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“– АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5897

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 747
от 21 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 461 от 13.09.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 16.09.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, гр. Банкя, кв. Вердикал, ул.
Плиска (между ул. Варна и ул. Ручей), общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 17 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване– 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1700 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“– АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 240 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5898

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 759
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 58 от 9.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 17.09.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за магазин № 1 (сутерен),
ж.к. Люлин, бл. 370, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 40 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
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Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 13.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5899
РЕШЕНИЕ № 760
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 573 от 15.09.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.09.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот (ПИ) № 496, кв. 19, местност Бул. Ломско
шосе, ул. Епископ Евгени Босилков № 1 (бивша
ул. Борба), София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 94 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 9400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
5900
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РЕШЕНИЕ № 761
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 88 от 23.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.09.2013 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот (ПИ) № 497 в УПИ I, кв. 19, местност Бул.
Ломско шосе, ж.к. Надежда 1, ул. Епископ Евгени
Босилков 1, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 97 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 97 000 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.09.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5901

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 762
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 218 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 2.09.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ПИ с
идентификатор 81949.23.901, София, бул. Симеоновско шосе 9, м. Барите, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Изгрев“.
2. Начална тръжна цена – 715 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 71 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.08.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

5902

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 349
от 20 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 ПЗРЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.) Общинският съвет – гр.
Айтос, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот
№ 167008, местност Могилата, землище на гр.
Айтос, област Бургас, с цел промяна предназначението на земеделска земя. Образуват се УПИ
ІІ-167008 и III-167008, масив 167, с отреждане
„За автосервиз и магазин“ с ниско свободно
застрояване с височина до Н=10 м и показатели
за устройствена зона „Пп“: плътност – до 80 %,
минимално озеленяване – от 20 %, и Кинт. – 2,5,
съгласно сините и червените плътни и червените
пунктирни линии и сините и червените надписи
и по определените ограничителни линии на застрояване на приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Р. Хасан

5874

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 24-27
от 28 и 30 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на кабел НН за външно ел. захранване на имот
с идентификатор 07079.3.2043 (част от имот с
идентификатор 07079.3.1915) по КК на гр. Бургас,
местност Черния бряст (бивша местност Караач),
землище гр. Бургас.
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ДЪРЖАВЕН

Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

5755

Председател:
К. Луков

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 749
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т и Решение № КЗЗ- 02 о т
29.01.2013 г., т. 11, на Комисията за земеделските
земи при Министерството на земеделието и храните във връзка с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и предвид
започналото административно производство по
изработване на проект за подробен устройствен
план (ПУП), което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ (26.11.2012 г.) с
издаване на акт за одобряването му, Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 078094, местност Криволците, землище на с. Самоводене, относно
промяна предназначението на имота „За техническа инфраструктура“ – предвижда се свободно
застрояване на мачтов трафопост за нуждите на
„Космо България Мобайл“ – ЕАД, при следните
устройствени показатели: височина – до 10 м,
максимална плътност на застрояване – 60 %,
коефициент на застрояване – Кинт. – 1,2; минимална плътност на озеленяване – 40 %, 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.

5785

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 750
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т и Решение № КЗЗ- 06 от
15.04.2013 г., т. 19, на Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и
храните във връзка с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ
и предвид започналото административно производство по изработване на проект за подробен
устройствен план (ПУП), което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ
(26.11.2013 г.), Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за ПИ № 116155, местност
Келеви круши в землището на с. Самоводене, относно промяна предназначението на земеделската
земя за неземеделски нужди – образуване на УПИ
І-116155 „За жилищно строителство и обществено
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обслужване“, като регулационните линии са по
съществуващите граници на имота, в имота се
предвижда застрояване на сграда с жилищно и
обществено предназначение при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м;
плътност на застрояване – 80 %; коефициент на
интензивност (Кинт.) – 2; минимално озеленена
площ – 20 %; 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.

5784

Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 751
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т и Решение № КЗЗ- 06 от
15.04.2013 г., т. 16, на Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и
храните във връзка с § 124, ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ
и предвид започналото административно производство по изработване на проект за подробен
устройствен план (ПУП), което не е приключило до влизането в сила на цитирания ЗИДЗУТ
(26.11.2013 г.), Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за ПИ № 012029, местност Локвата в землището на с. Малки чифлик, относно
промяна предназначението на земеделската земя
за неземеделски нужди – „За жилищно застрояване“, предвижда се застрояване на жилищна
сграда при следните устройствени показатели:
височина на сградата – 10 м; плътност на застрояване – 60 %; коефициент на интензивност
(Кинт.) – 1,2; минимално озеленена площ – 40 %;
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.

5793

Председател:
Н. Ашиков

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 223
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – ЧИ на ПР (изменение на улична регулация)
на с. Горна Дъбева, с. Биркова и с. Враненци,
съгласно приложения проект.
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ДЪРЖАВЕН

Проектът е на разположение в сградата на
Община Велинград, бул. Хан Аспарух 35, ет. 1,
стая № 2.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – Велинград, област Пазарджик, пред Административния съд – Пазарджик.

5787

Председател:
Д. Кехайова

ОБЩИНА ДОСПАТ
ЗАПОВЕД № А-301
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 ЗУТ и чл. 60
АПК въз основа на проект за регулация за УПИ
II и УПИ ХХVI в кв. 5 на гр. Доспат, одобрен с
решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 1 от
13.01.2011 г., т. 3, на Общинския съвет – гр. Доспат,
и влязла в сила Заповед № А-85 от 28.02.2011 г.
нареждам:
1. О т ч у ж д а в а м ч ас т о т по з ем лен и мо т
№ 23025.501.1 по кадастралната карта на гр.
Доспат, кв. 5, за изграждане на обект: „Изграждане на улица в кв. 5 в гр. Доспат“, с площ 77
кв. м, собственост на наследниците на Мустафа
Османов Куцлев.
2. Допускам предварително изпълнение на
заповедта при условията на чл. 60 АПК.
3. Определям на основание изготвената от
лицензиран оценител експертна пазарна цена
на имота парично обезщетение по т. 1 в размер
2102 лв.
Сумата да бъде внесена в сметка, представена от наследниците на Мустафа Османов
Куцлев – IBAN: BG 81 KORP 9220 1031 6026
01 в Корпоративна търговска банка и ще бъде
изплатена след влизане в сила на заповедта и
след представяне на необходимите документи от
собствениците за легитимиране на собствеността.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд в 14-дневен срок от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.

5916

Кмет:
А. Пържанов

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
РЕШЕНИЕ № 375
от 17 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата
за анализите на правното състояние и привати
зационните оценки и чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1,
т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1, чл. 9 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Златарица, реши:
1. Изменя т. 1.2 и 2.2 от Решение № 349 от
31.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Златарица
(ДВ, бр. 58 от 2013 г., стр. 39), като текстът „в
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който се намират част от следните сгради:“ се
заменя с „както и за принадлежащите към този
имот сгради – складови бази, а именно“.
2. Приема анализи на правното състояние и
начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:
2.1. за позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 30962.501.9, с площ 15 176 кв. м, с предназначение за производствени и складови дейности, в
който има построени три масивни едропанелни
сгради – складови бази, складове, а именно: сграда
с идентификатор № 30962.501.9.1 – складова база,
склад с площ 2074 кв. м, сграда с идентификатор № 30962.501.501.9.2 – складова база, склад
с площ 2070 кв. м, и сграда с идентификатор
№ 30962.501.501.9.3 – складова база, склад с площ
2074 кв. м, намиращи се в гр. Златарица, ул.
Проф. Васил Златарски по кадастралната карта
на гр. Златарица – 168 790 лв. без ДДС, в т. ч.
стойността на земята е 18 211 лв. без ДДС;
2.2. за позем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 30962.501.1872, с площ 5642 кв. м, както и за
принадлежащите към този имот сгради – складови бази, а именно: сграда с идентификатор № 30962.501.1872.4 – складова база, склад
с площ 2080 кв. м, сграда с идентификатор
№ 30962.501.1872.5 – ск ла дова база, ск ла д с
площ 2070 кв. м, и сграда с идентификатор
№ 30962.501.1872.6 – складова база, склад с площ
2074 кв. м, намиращи се в гр. Златарица, ул.
Проф. Васил Златарски по кадастралната карта
на гр. Златарица – 101 640 лв. без ДДС, в т. ч.
стойността на земята е 6770 лв. без ДДС;
2.3. за самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 30962.502.1981.7.1, със застроена
площ 103,68 кв. м, с предназначение за търговска
дейност, намиращ се в гр. Златарица, ул. Ст.
Попстоянов 1, вх. Д, по кадастралната карта на
гр. Златарица – 16 100 лв. без ДДС.
3. Определя начин за продажба на всеки един
от посочените в т. 2 обекти чрез публичен търг
с явно наддаване, при стъпка на наддаване в
размер 2 на сто от началните тръжни цени за
имотите – предмет на приватизацията.
4. Определя депозит за участие в търга – парична вноска в размер 100 % от началните тръжни
цени и описани в т. 2, който се внася в набирателна сметка на Община Златарица с IBAN BG68
CECB 9790 3359 473000, ЦКБ – Велико Търново,
офис Златарица, BIC CECB BGSF, в срок до 16 ч.
на последния работен ден, предхождащ датата на
провеждане на търга.
5. Начин на плащане – еднократно, при подписване на договора за приватизация.
6. Тръжната документация се закупува от Информационния център за обслужване на граждани
при общинска администрация – гр. Златарица,
ул. Ст. Попстоянов 22, след заплащане на 200 лв.
без ДДС в срок до 16 ч. на последния работен
ден, предхождащ датата на провеждане на търга.
7. Условия за закупуване на тръжна документация – представяне на следните документи:
7.1. по отношение на физическите лица: документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на тръжна докумен-
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тация, в случай че закупуват документация от
името на друго физическо лице;
7.2. по отношение на юридическите лица:
заверено копие на документ, удостоверяващ
ЕИК на фирмата за вписване на юридическите
лица в търговския регистър към А генцията
по вписванията; нотариално заверено пълномощно за закупуване на документацията, ако
представителната власт на лицето, закупуващо
документацията, не може да се установи от документ за регистрация.
8. Предложенията за участие в търга се подават
до 17 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на провеждане на търга, в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва името на
участника и пълното наименование на обекта на
приватизация. Място на подаване на предложенията
е деловодството при общинска администрация – гр.
Златарица, ул. Ст. Попстоянов 22, ет. 2, стая № 9.
9. Оглед на обектите може да се извършва
всеки работен ден от датата на обнародването
на това решение в „Държавен вестник“ в срок
до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ
датата на провеждане на търга.
10. Определя търгът за обявените с Решение
№ 349 от 31.05.2013 г. на ОбС – гр. Златарица,
обекти за приватизация да се проведе в заседателната зала в сградата на общинската администрация – гр. Златарица, ет. 3, на 16-ия ден
след датата на обнародване на това решение в
„Държавен вестник“ от 10 ч. В случай че денят,
в който изтича 16-дневният срок, е неработен,
търгът ще се проведе на следващия работен ден.
11. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичен търг, която съдържа:
11.1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни
данни за всяко от тях;
11.2. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите
при учатие в търга;
11.3. основанията за недопускане до участие
в търга;
11.4. разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;
11.5. проект на договор за продажбата на
обектите – предмет на търга;
11.6. информационен мемурандум.
12. Упълномощава кмета на общината да извърши всички законови процедури по провеждането
на търга и да сключи договор за приватизационна
продажба.
Решението влиза в сила от датата на приемането му.
Председател:
Т. Лазарова
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ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 409
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и 3 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 5,
чл. 6, чл. 8, ал. 1 и 2, чл. 9 и глава пета, раздел
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първи от Наредбата за търговете и конкурсите
във връзка с Решение № 307 от 26.02.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Ловеч, и решение на
СУОФПИСК от 15.05.2013 г. Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Открива процедура за приватизация на имот:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
43952.506.910.21.27, представляващ магазин № 1
на първи нежилищен етаж в 9-етажен жилищен
блок – кв. 37 в Ловеч, бул. България 48, тяло В,
разположен в поземлен имот 43952.506.910 по
кадастралната карта на гр. Ловеч, УПИ XІV в
кв. 37 по ПУП – ПРЗ на гр. Ловеч, със застроена площ 77,43 кв. м, състоящ се от търговска
зала, две складови помещения, коридор и тоалетна, ведно със съответните идеални части
от общите части на сградата и от отстъпеното
право на строеж, при граници на имота – съседни самостоятелни обекти в сградата на същия
етаж: на север – дворно място; на изток – самостоятелен обект 43952.506.910.21.25 – гараж
и дворно място; на юг – самостоятелен обект
43952.506.910.21.28 – магазин № 2; на запад – тротоар; под обекта няма съседни обекти; над
обекта: самостоятелни обекти – апартаменти
43952.506.910.21.1 и 43952.506.910.21.2, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
2. Приема анализа на правното състояние на
имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.910.21.27, представляващ магазин № 1
на първи нежилищен етаж в 9-етажен жилищен
блок – кв. 37 в Ловеч, бул. България 48, тяло В,
изготвен от адвокат Ценка Тихолова.
3. Приема за приватизационна оценка на имот
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
43952.506.910.21.27, представляващ магазин № 1
на първи нежилищен етаж в 9-етажен жилищен блок – кв. 37 в Ловеч, бул. България 48,
тяло В, експертната оценка, изготвена от ЕТ
„ЕВГ – М – Гатю Нанков“ – Ловеч, на стойност
55 000 лв. без ДДС.
4. Приема съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите обстоятелствата за
провеждане на търга:
4.1. Начална тръжна цена в размер 55 000 лв.
без ДДС.
4.2. Стъпка за наддаване – 2500 лв.
4.3. Тръжната документация на стойност
540 лв. с включен ДДС се закупува в Община
Ловеч, стая № 119, и се заплаща в брой в касата
на Община Ловеч, ул. Търговска 22, всеки работен ден до 16 ч.
4.4. Срокът за закупуване на тръжната документация е 20 календарни дни от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4.5. Тръжната документация се полу чава
след представяне на документ за самоличност
и документ за актуално правно състояние на
кандидата – юридическо лице. В случай че документацията се закупува от името на друго лице,
се представя пълномощно, изготвено в писмена
форма, с нотариална заверка на подписа.
4.6. В срок до 24 календарни дни от обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата,
закупили тръжна документация, могат да отправят
писмени искания до тръжната комисия за даване
на разяснения по процедурата за провеждане на
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търга, както и да извършат оглед на обекта на
търга. Разясненията по предходното изречение се
изготвят в писмена форма в срок до 3 календарни
дни и се предоставят на разположение на всички
лица, закупили тръжна документация.
4.7. Депозитът за участие – парична вноска в
размер 5500 лв., трябва да постъпи по банковата
сметка на Община Ловеч, посочена в тръжната
документация, със срок не по-късен от деня на
подаване на предложенията.
4.8. Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в търга, имат
право да подадат предложение за участие в търга.
4.9. Предложенията на участниците в търга се
подават в ЦУИГ на Община Ловеч, ул. Търговска
22, до 16 ч. в 26-дневния срок от обнародването
на решението в „Държавен вестник“. Изпращане
на предложения по пощенски път не се допуска.
4.10. Мястото, денят и началният час на провеждане на търга ще бъдат определени в публикуваните обявления в местния и централния печат.
5. Утвърждава тръжна документация за провеждане на търга съгласно чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите, неразделна част от
това решение.
6. Критерии и условия за провеждане на публичен търг с явно наддаване:
6.1. Началната тръжна цена е в размер 55 000 лв.
без ДДС, като върху нея се начислява ДДС.
6.2. Критерий за оценка – най-високата предложена цена.
7. Възлага на кмета на общината всички
действия по провеждането на тръжната процедура
съгласно Наредбата за търговете и конкурсите
и назначаването на комисия за провеждането
на търга.
8. Възлага на комисията след приключване на
процедурата по търга да внесе доклад в Общинския
съвет – гр. Ловеч, за определяне на спечелилия
търга участник.
9. Възлага на кмета на общината подписването
на приватизационния договор със спечелилия
търга участник.

5822

Председател:
Т. Тихолов

РЕШЕНИЕ № 410
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и 3 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 5,
чл. 6, чл. 8, ал. 1 и 2, чл. 9 и глава пета, раздел
първи от Наредбата за търговете и конкурсите
във връзка с Решение № 307 от 26.02.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Ловеч, и решение на
СУОФПИСК от 15.05.2013 г. Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.910.21.28, представляващ магазин № 2 на първи нежилищен етаж в жилищен
блок – кв. 37 в Ловеч, бул. България 48, тяло В,
разположен в поземлен имот 43952.506.910 по
кадастралната карта на гр. Ловеч, УПИ XІV
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в кв. 37 по ПУП – ПРЗ на гр. Ловеч, състоящ
се от търговска зала, две складови помещения,
коридор и тоалетна със застроена площ 62,06 кв.
м, заедно с припадащите се 2,02855% идеални
части от общите части на сградата и отстъпеното
право на строеж върху общински поземлен имот
43952.506.910 по кадастралната карта на гр. Ловеч,
при граници на имота – съседни самостоятелни
обекти в сградата на същия етаж: на север – обект
43952.506.910.21.27 – магазин № 1; на изток – обект
43952.506.910.21.27 – магазин № 1, и вътрешен двор;
на юг – обект 43952.506.910.21.29 – гараж, стълбище, асансьорна шахта и проход; на запад – тротоар
и бул. България; под обекта няма съседни обекти;
над обекта: самостоятелни обекти – апартаменти
43952.506.910.21.2 и 43952.506.910.21.1, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
2. Приема анализа на правното състояние на
имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.910.21.28, представляващ магазин № 2 на първи нежилищен етаж в жилищен
блок – кв. 37 в Ловеч, бул. България 48, тяло В,
изготвен от адвокат Ценка Тихолова.
3. Приема за приватизационна оценка на имот
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
43952.506.910.21.28, представляващ магазин № 2
на първи нежилищен етаж в жилищен блок – кв.
37 в Ловеч, бул. България 48, тяло В, експертната оценка, изготвена от ЕТ „ЕВГ – М“ – Гатю
Нанков – Ловеч, на стойност 44 500 лв. без ДДС.
4. Приема съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите обстоятелствата за
провеждане на търга:
4.1. Начална тръжна цена в размер 44 500 лв.
без ДДС.
4.2. Стъпка за наддаване – 2000 лв.
4.3. Тръжната документация на стойност
540 лв. с включен ДДС се закупува в Община
Ловеч, стая 119, и се заплаща в брой в касата на
Община Ловеч, ул. Търговска 22, всеки работен
ден до 16 ч.
4.4. Срокът за закупуване на тръжната документация е 20 календарни дни от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4.5. Тръжната документация се полу чава
след представяне на документ за самоличност
и документ за актуално правно състояние на
кандидата – юридическо лице. В случай че документацията се закупува от името на друго лице,
се представя пълномощно, изготвено в писмена
форма, с нотариална заверка на подписа.
4.6. В срок до 24 календарни дни от обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата,
закупили тръжна документация, могат да отправят
писмени искания до тръжната комисия за даване
на разяснения по процедурата за провеждане на
търга, както и да извършат оглед на обекта на
търга. Разясненията по предходното изречение се
изготвят в писмена форма в срок до 3 календарни
дни и се предоставят на разположение на всички
лица, закупили тръжна документация.
4.7. Депозитът за участие – парична вноска в
размер 4500 лв., трябва да постъпи по банковата
сметка на Община Ловеч, посочена в тръжната
документация, със срок не по-късен от деня на
подаване на предложенията.
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4.8. Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в търга, имат
право да подадат предложение за участие в търга.
4.9. Предложенията на участниците в търга
се подават в ЦУИГ на Община Ловеч, ул. Търговска 22, до 16 ч. в 26-дневния срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
4.10. Мястото, денят и началният час на провеждане на търга ще бъдат определени в публикуваните обявления в местния и централния печат.
5. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на търга съгласно чл. 9 от Наредбата
за търговете и конкурсите, неразделна част от
това решение.
6. Критерии и условия за провеждане на публичен търг с явно наддаване:
6.1. Началната тръжна цена е в размер 44 500 лв.
без ДДС, като върху нея се начислява ДДС.
6.2. Критерий за оценка – най-високата предложена цена.
7. Възлага на кмета на общината всички
действия по провеждането на тръжната процедура
съгласно Наредбата за търговете и конкурсите
и назначаването на комисия за провеждането
на търга.
8. Възлага на комисията след приключване на
процедурата по търга да внесе доклад в Общинския
съвет – гр. Ловеч, за определяне на спечелилия
търга участник.
9. Възлага на кмета на общината подписването
на приватизационния договор със спечелилия
търга участник.

5823

Председател:
Т. Тихолов

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
ЗАПОВЕД № 165
от 1 март 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и
чл. 10, ал. 8 ЗНП, Решение № 121 от 31.01.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Лозница, във връзка
с липсата на посещаемост от 2002 г. на деца до
3-годишна възраст в яслените групи на ОДЗ
„Веселие“ – гр. Лозница, нареждам да се преобразува ОДЗ „Веселие“ – гр. Лозница, с постоянен
адрес гр. Лозница, ул. Яне Сандански 2, в ЦДГ
„Веселие“ – гр. Лозница, с постоянен адрес гр.
Лозница, ул. Яне Сандански 2.

5875

Кмет:
А. Хашимов

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
РЕШЕНИЕ № 88
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

1. Одобрява допълнение на подобрен устройствен план – парцеларен план за обект: „Път Е-85
(I-5) „Кърджали – Подкова – ново строителство
от км 343+200 до км 367+427“ и пътна връзка
„Фотиново от км 0+000 до км 2+368 – за участъци за преоткосиране“, така както е показано
в графичната част на проекта.
2. Възлага на кмета на община Момчилград да
извърши действията по изпълнение на решението.

5796

Председател:
С. Хасан

ОБЩИНА ПЕРНИК
ЗАПОВЕД № 1051
от 15 юли 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с
чл. 15, ал. 1 и 2 ППЗНП, докладна записка № 298
от 10.06.2013 г. на кмета на община Перник и
Решение № 484 – протокол № 8 от 20.06.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Перник, нареждам:
Откривам Обединено детско заведение с
адрес ул. Възраждане 66, с. Драгичево, община
Перник, област Перник, със седалище 1 и 3 етаж
от административната част на ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ считано от 1.09.2013 г. За детското
заведение се обособява кухня в бившия ученически стол в сградата на физкултурния салон
на училището.
Финансирането се осъществява чрез бюджета
на община Перник.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Кмет:
Р. Янакиева

5797

ОБЩИНА ПИРДОП
РЕШЕНИЕ № 63
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пирдоп, реши:
Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план) за определяне на трасе и сервитутна зона на елемент на техническата инфраструктура – „Външно електрозахранване 20 kV
на ПСОВ – Пирдоп“ към обект „Интегриран
воден п роек т, г р. П и рдоп – изг ра ж да не на
пречиствателна станция за отпадъчни води с
извънплощадкови съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна
мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Пирдоп пред Административния съд – Софийска
област.

5804

Председател:
Р. Алдева
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ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 640
от 21 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземлен
имот 007219 в м. Конопено поле, землище с. Горица, и необходимостта от осигуряване на трасе
за изграждане на техническата инфраструктура,
както и във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2 и
чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външен водопровод“, за ПИ 007219 в м. Конопено
поле, землище с. Горица, община Поморие, с трасе
с дължина L=104 м, и сервитут на водопровода,
преминаващи през ПИ 000275 (общинско пасище,
мера) и ПИ 007218 (собственост на Апостол В.
Киров), съгласно приложените чертежи и таблици
със съответните цветове, сигнатури, надписи и
размери, който е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
Председател:
М. Енева

5841

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
РЕШЕНИЕ № 22-459
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Провадия, реши:
Одобрява ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) с обхват: „Фотоволтаична
инсталация до 30 kW“ в поземлен имот № 160007,
местност Айкъна по КВС на гр. Провадия към МТТ
„Айкъна“ от електропровод „Храброво – килия
Храброво“, с трасе на инженерната мрежа – електропровод, преминаващ през следните имоти:
ПИ 160006 – собственост на Вълкан Страхилов
Вълканов, и № 160008 – собственост на Вълкан
Страхилов Вълканов, местност Айкъна по КВС
на гр. Провадия.
На основание чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения чрез Община Провадия до Административния съд – Варна.
Председател:
Б. Денев

5925

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 665
от 11 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8
ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 ЗПСК Общинският съвет – гр.
Русе, реши:

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

1. Допълва годишния план за приватизация
на общинска собственост през 2013 г., приет с
Решение № 423 от 24.01.2013 г. – приложение № 2,
с т. 2.6, както следва:
„2.6. Продажба на имот – частна общинска
собственост, с АОС № 6970 от 30.05.2013 г., намиращ се на ул. Рига 10, ж. к. Здравец-изток, Русе.“
2. Открива процедура за приватизация на
имот – частна общинска собственост, с АОС
№ 6970 от 30.05.2013 г., намиращ се на ул. Рига
10, ж.к. Здравец-изток, Русе.
3. Упълномощава кмета на общината с правата
и задълженията на възложител съгласно Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или
със следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство.

5844

Председател:
В. Пенчев

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № 10-00-1514
от 15 юли 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС отчуждавам за изграждането на обект,
публична общинска собственост – „Улица с о.т.
59-60-63 между кв. 11 и кв. 12, кв. Дъбрава – гр.
Стара Загора“, съгласно влязъл в сила подробен
устройствен план – план за регулация, одобрен
с Решение № 69 от 26.02.2004 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, както следва:
Реална част с площ 50 кв. м от поземлен имот
№ 508.124 в кв. 11 – Дъбрава, по ПУП на гр. Стара
Загора, одобрен с Решение № 69 от 26.02.2004 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, целият
имот с площ 1622 кв. м, при граници на отчуждаваната част: северозапад – УПИ ІV-124, кв. 11
Дъбрава; изток – Зелена – шир. полз. № 508.171,
югозапад – ПИ 508.123, кв. 12 – Дъбрава, представляваща реална част от ПИ 68850.507.124 по
КККР на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед
№ РД-18-55 от 12.09.2007 г. на изпълнителния
директор на АК, целият с площ 1622 кв. м, ТПТ:
урбанизирана, НТП: ниско застрояване (до 10 м),
при граници по кадастрална карта на целия имот:
68850.507.171, 68850.507.123, 68850.8.454, 68850.8.81,
68850.507.509, 68850.507.125, собственост на Димитър Георгиев Георгиев.
Определям равностойно парично обезщетение на Димитър Георгиев Георгиев в размер
959,50 лв.
Изплащането на обезщетението започва от
19.08.2013 г. по сметка, посочена от собственика,
чрез набирателната сметка на Община Стара
Загора в „Юробанк и Еф Джи България“ – АД,
Финансов център – гр. Стара Загора, бул. Митрополит Методи Кусев 31.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора.

5926

Кмет:
Ж. Тодоров
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ЗАПОВЕД № 10-00-1515
от 15 юли 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21
ЗОС отчуждавам за изграждането на обект,
публична общинска собственост – „Улица с о.т.
59-60-63 между кв. 11 и кв. 12, кв. Дъбрава, гр.
Стара Загора“, съгласно влязъл в сила подробен
устройствен план – план за регулация, одобрен
с Решение № 69 от 26.02.2004 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, както следва:
Реална част с площ 297 кв. м от поземлен имот
№ 508.123 в кв. 12 – Дъбрава, по ПУП на гр. Стара
Загора, одобрен с Решение № 69 от 26.02.2004 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, целият
имот с площ 945 кв. м, при граници на отчуждаваната част: север – ПИ 508.124, кв.11 – Дъбрава;
изток – Зелена – шир. полз. № 508.171; юг – УПИ
V ІІ-123, к в. 12 – Дъбрава, и У ПИ V-121, к в.
12 – Дъбрава; запад – улица № 508.9508, представляваща реална част от ПИ 68850.507.123 по
КККР на гр. Стара Загора, одобрени със Заповед
№ РД-18-55 от 12.09.2007 г. на изпълнителния
директор на АК, целият с площ 945 кв. м, ТПТ:
урбанизирана, НТП: ниско застрояване (до 10 м),
при граници по кадастрална карта на целия
имот: 68850.507.171, 68850.507.122, 68850.507.124,
68850.507.125, 68850.507.508, 68850.507.121, собственост на Димитър Георгиев Георгиев.
Определям равностойно парично обезщетение
на Димитър Георгиев Георгиев в размер 6602,33 лв.
Изплащането на обезщетението започва от
19.08.2013 г. по сметка, посочена от собственика,
чрез набирателната сметка на Община Стара
Загора в „Юробанк и Еф Джи България“ – АД,
Финансов център – гр. Стара Загора, бул. Митрополит Методи Кусев 31.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора.

5927

Кмет:
Ж. Тодоров

ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 9-91
от 28 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Суворово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод за обект:
„Водоснабдяване на екологична ферма и комплекс за селски туризъм „Барите“ в землище с.
Чернево, община Суворово“. Трасето ще премине
през следните поземлени имоти: ПИ 000.145, ПИ
000.146, ПИ 004.068, ПИ 004.069, ПИ 004.086, ПИ
004.692, ПИ 004.071, ПИ 004.089 и ПИ 004.085 в
землище с. Чернево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Суворово до Административния съд – Варна.
Председател:
Д. Йорданов
5805

ВЕСТНИК
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66. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 253
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № 2042/2002/164758 от 11.07.2013 г. възлага
на ЕТ „Христина – Христина Ганджулова“, ЕИК
по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 122056554, адрес за
кореспонденция: гр. Костенец, ул. Васил Левски 18, представлявано от Христина Христова
Ганджулова, адрес на представителя: гр. Костенец, ул. Васил Левски 18, следния недвижим
имот: парцел ІХ с обща площ на земята 1556
кв. м, кв. 102 по плана на с. Костенец. Целият
имот е асфалтиран. Граници: от запад – улица
по ОТ 294-295, от юг – улица с ОТ 294-281; от
север – парцел І, от изток – парцел VІІІ. Изменение на плана за регулация за кв. 102, местност
Карамишовица по плана на с. Костенец, одобрен със Заповед № РД-15-321 от 27.12.2000 г.,
намиращ се в с. Костенец, община Костенец,
Софийска област.
5855
67. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Принудително изпълнение“, на основание чл. 253
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № 2042/2002/164759 от 11.07.2013 г. възлага
на ЕТ „Христина – Христина Ганджулова“, ЕИК
по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 122056554, адрес за
кореспонденция: гр. Костенец, ул. Васил Левски
18, представлявано от Христина Христова Ганджулова, адрес на представителя: гр. Костенец,
ул. Васил Левски 18, следния недвижим имот:
парцел І, в кв. 102 по плана на с. Костенец, с
площ на земята – 1968 кв. м, производствен
обект с РЗП – 410,56 кв. м; производствен обект
с РЗП – 174,44 кв. м; производствен обект с
РЗП – 174,44 кв. м; друг нежилищен обект с
РЗП – 32,69 кв. м; производствен обект с РЗП – 215
кв. м, съгласно акт за собственост № 78, том IV,
рег. № 3558, дело № 568 от 2005 г. Целият имот е
асфалтиран. Граници на имота: от запад – улица с
о.т. 294-295-353; от юг – парцел ІХ; от север – улица
с о.т. 353-292. Изменение на плана за регулация
за кв. 102, местност Карамишовица по плана на
с. Костенец, одобрен със Заповед № РД-15-321 от
27.12.2000 г., намиращ се в с. Костенец, община
Костенец, Софийска област.
5856
88. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Перник,
на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление № 0522/2012/000085 от 11.06.2013 г. възлага
на Захари Николов Колев, с. Главановци, община
Трън, област Перник, следния недвижим имот:
търговска сграда – смесен магазин, намиращ
се в с. Бохова, община Трън, област Перник, с
площ 140 кв. м, намиращ се на първия етаж от
масивна сграда, построена върху УПИ в кв. 12
по плана на с. Бохова, обозначен като парцел 9,
кадастрален номер 94 от 1993 г., при граници:
от изток – съседен двор, от запад – площад, от
север – площад, от юг – двор. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по
вписванията по местонахождението на имота.
5824
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93. – Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за прием на докторанти (редовна
и задочна форма на обучение – държавна поръчка) за учебната 2013 – 2014 г. по акредитирани
докторски програми в следните институти:
Институт по почвознание, агротехнологии и
защита на растенията, София – ш. 6.1 „Почвознание“ – 4 бр. редовна; „Агрохимия“ – 1 бр. редовна;
„Общо земеделие“ – 1 бр. редовна; 1 бр. задочна;
„Мелиорации (вкл. почвена ерозия и борбата с
нея)“ – 1 бр. редовна; ш. 6.2 „Растителна защита
(вкл. фитопатология, вирусология, хербология
и др.)“ – 4 бр. редовна; ш. 5.1 „Механизация и
електрификация на растениевъдството“ – 1 бр. редовна; „Механизац и я и елек т рификац и я на
животновъдството“ – 1 бр. редовна; ш. 5.7 „Хидромелиоративно строителство“ – 2 бр. редовна;
Институт по аграрна икономика, София – ш. 3.8
„Икономика и управление (по отрасли)“ – 2 бр. редовна; 2 бр. задочна; „Организация и управление
на производството (по отрасли)“ – 2 бр. редовна;
2 бр. задочна;
Агробиоинститут, София – ш. 4.3 „Генетика“ – 1 бр. редовна;
Институт по изследване и развитие на храните, Пловдив – ш. 5.12 „Технология на плодовите
и зеленчуковите консерви“ – 2 бр. редовна и 2
бр. задочна;
Институт по криобиология и хранителни технологии, София – ш. 5.12 „Технология на месните
и рибните продукти“ – 1 бр. редовна; „Технология
на алкохолните и безалкохолните напитки“ – 1
бр. редовна и 1 бр. задочна; „Технология на преработката и съхранението на зърното, зърнени
продукти и смесите“ – 1 бр. редовна;
Институт по полски култури, Чирпан – ш. 6.1
„Селекция и семепроизводство на културните
растения“ – 1 бр. редовна; 1 бр. задочна; „Растениевъдство“ – 1 бр. редовна; 1 бр. задочна; „Общо
земеделие“ – 1 бр. редовна; 1 бр. задочна;
Земеделски институт, Шумен – ш. 6.1 „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – 1 бр. редовна; ш. 6.3 „Говедовъдство
и биволовъдство“ – 1 бр. редовна; „Свиневъдство“ – 1 бр. редовна;
Добруджански земеделски институт, Генерал
Тошево – ш. 6.1 „Селекция и семепроизводство
на к ул т у рни те растени я“ – 3 бр. редовна; 1
бр. задочна; „Общо земеделие“ – 2 бр. редовна; 2
бр. задочна; ш. 6.2 „Растителна защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)“ – 1
бр. редовна;
Институт по земеделие, Карнобат – ш. 6.1
„Селекция и семепроизводство на културните
растения“ – 1 бр. редовна;
Институт по животновъдни науки, Костинброд – ш. 6.3 „Развъждане на селскостопанските
животни, биология и биотехника на размножаването“ – 1 бр. редовна; „Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите“ – 1
бр. редовна; „Овцевъдство и козевъдство“ – 1
бр. редовна;
Земеделски институт, Стара Загора – ш. 6.3
„Развъждане на селскостопанските животни,
биология и биотехника на размножаването“ – 4
бр. редовна;
Институт по зеленчукови к ултури, Пловдив – ш. 6.1 „Селекция и семепроизводство на
културните растения“ – 2 бр. редовна; „Зеленчукопроизводство“ – 1 бр. редовна;
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Институт по овощарство, Пловдив – ш. 6.1
„Овощарство“ – 2 бр. редовна; ш. 6.2 „Растителна
защита (вкл. фитопатология, вирусология, хербология и др.)“ – 1 бр. редовна;
Институт по фураж ните к ултури , Плевен – ш. 6.1 „Селекция и семепроизводство на
културните растения“ – 2 бр. редовна;
Институт по земеделие, Кюстендил – ш. 6.1
„Овощарст во“ – 2 бр. редовна; „Селек ци я и
семепроизводство на културните растения“ – 1
бр. редовна;
Институт по декоративни растения, София – ш. 6.1 „Декоративни растения“ – 1 бр. редовна.
Необходими документи: заявление; автобио
графия; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение
за признато висше образование, ако дипломата
е издадена от чуждестранно висше училище;
други документи, удостоверяващи интересите
и постиженията на кандидата в съответната
научна област. Документите се подават в ЦУ на
ССА – София, ул. Суходолска 30, стая № 3, от 9
до 17 ч. За контакти – тел.: 812-75-60. Срокът за
подаване на документи е 2 месеца от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
Такса за кандидатстване – 30 лв.
5799
410. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси за: главен асистент в област на
висшето образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.4. Театрално и филмово изкуство
и научна специалност Театрознание и театрално
изкуство (актьорство за куклен театър); доцент
в област на висшето образование 8. Изкуства,
професионално направление 8.4. Театрално и
филмово изкуство и научна специалност Театрознание и театрално изкуство (български народни
танци) – всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За информация – тел.
9231 243, 9231 275, подаване на документи – ул.
Раковски 108А, ет. 3, стая А301.
5726
4 . – На ц иона л нат а х у дожес т вена а к а демия – София, обявява конкурси за 2013 г.:
За редовни докторанти: по Изкуствознание
и изобразителни изкуства – 050804 – общо 17 в
следните катедри:
Живопис – двама;
Стенопис – двама;
Скулптура – двама;
Книга и печатна графика – един;
Плакат и визуална комуникация – един;
Изкуствознание – един;
Теория и практика на художественото образование – един;
Резба – един;
Текстил, изкуство и дизайн – един;
Индустриален дизайн – двама;
Дизайн, порцелан и стъкло – двама;
Реставрация – един;
За задочни докторанти – общо 4:
Скулптура – двама;
Теория и практика на художественото образование – един;
Реставрация – един.
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Срок за подаване на документи за докторантурите – 2 месеца след обнародването в „Държавен
вестник“. За справки – тел.: 988-17-02 – Учебнометодичен отдел. Кандидатите подават следните
документи до 20.09.2013 г.: 1. заявление (свободен
текст, касаещ специалността, към която се проявява интерес, и заявка за западния езеик, за който
ще се държи изпит, както и формата на обучение); 2. автобиография – т. нар. CV; 3. диплома
за О.К.С. „магистър“ (оригинал и ксерокопие);
4. държавна такса за кандидатстване – 114 лв.
5852
41. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
по професионално направление 5.7 Архитектура,
строителство и геодезия за: професор по научна
специалност проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища и
съоръжения към катедра „Пътища“ – един със
срок 3 месеца; доценти: по научна специалност
строителни конструкции (обследване и изпитване
на строителни конструкции и съоръжения) към
катедра „Масивни конструкции“ – един със срок
2 месеца; по научна специалност архитектура на
сградите, конструкции, съоръжения и детайли
към катедра „Обществени сгради“ – един със
срок 2 месеца; по научна специалност проектиране, строителство и поддържане на улици и на
автомобилни пътища и съоръжения към катедра „Пътища“ – един със срок 3 месеца; главен
асистент по научна специалност хидротехническо
строителство към катедра „Хидротехника“ – един
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, бул. Хр.
Смирненски 1, тел. 963-52-45, вътр. 449, и 866-90-54.
5801
98. – Нов български университет – София,
обявява конкурс за прием за редовна докторантура в професионално направление 3.6. Право
(тема: Придобивният способ по чл. 78 от Закона
за собствеността). Приема се не повече от един
кандидат. Докторантурата е с продължителност
3 години и е със стипендия на НБУ. Необходими
документи: молба до ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със
стипендия по темата; автобиография; диплома
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“; идеен проект по обявената
тема за дисертация, придружен с работен план
и библиография; списък с публикации по темата
на дисертацията (ако има такива). Приемната
процедура включва кандидатдокторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по
чужд език; събеседване по представения идеен
проект по темата на дисертацията. Документите
се подават до 23.09.2013 г. в канцеларията на
Магистърски факултет на адрес: Нов български
университет, Корпус І, стая 103, ул. Монтевидео
21, 1618 София. За повече информация: тел.
8110 142.
5854
958. – Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси за:
професори по: професионално направление 3.8
Икономика, научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси
и социално осигуряване) – един, професионално
направление 2.3 Философия, научна специалност
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История на философията – един; доценти по:
професионално направление 3.8 Икономика,
научна специалност Икономика и управление
(у п равление на п роек т и в т у ризма) – един,
професионално направление 3.8 Икономика,
научна специалност Икономика и управление
(управление на продажбите, търговско предприемачество) – един, професионално направление
3.8 Икономика, научна специалност Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (счетоводна отчетност) – един, професионално направление 3.8 Икономика, научна
специалност Политическа икономия (поведенска
икономика) – един, професионално направление
3.8 Икономика, научна специалност Икономика
и управление (иновации и инвестиции в бизнеса) – един, професионално направление 3.8
Икономика, нау чна специалност Планиране
(изследване на операциите) – един, професионално направление 3.3 Политически науки,
научна специалност Политология (международни
отношения и външна политика: национализми
и малцинства) – един, професионално направление 3.6 Право, научна специалност Гражданско
и семейно право – двама; главни асистенти по:
професионално направление 3.8 Икономика,
нау чна специа лност Световно стопанство и
МИО (международен маркетинг) – един, професионално направление 3.7 Администрация и
управление, научна специалност Организация
и управление извън сферата на материалното
производство (управление на публичните институции и организации) – един, всички със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в дирекция „Наука“, сектор „Научни съвети и конкурси“ при УНСС – София,
кабинет 2038, тел. 81-95-390.
5904
79. – Медицинският университет – София, с
Решение на Академичния съвет (Протокол № 9
от 18.06.2013 г.), Фармацевтичен факултет при
Медицинск и я у ниверситет – Софи я, обявява
конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.3. Фармация, научна специалност
Фармакогнозия и фитохимия за нуждите на
катедра „Фармакогнозия“ на Фармацевтичния
факултет при МУ – София, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявление и документи
във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2,
1000 София, стая № 125, тел. 02/987-98-74, http://
mu-sofia.bg/.
5773
30. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, на основаниe
решение на АС от 18.06.2013 г. обявява конкурс
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология за заемане на академичната длъжност
Професор – трима по научната специалност:
Терапевтична стоматология, за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“. Задължително
изискване е кандидатите да имат придобита
специалност по Терапевтична стоматология или
Оперативно зъболечение и ендодонтия. Конкурсът
е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в деканата на
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Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги
Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до
14 ч., тел. 02/952-22-10.
5853
18. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: професор по: професионално
направление 5.13. Общо инженерство, специалност
Организация и управление на производството – един към катедра „Икономика, индустриален
инженеринг и мениджмънт“ – СФ; доценти по:
професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност Автоматизирани системи за
обработка на информация и управление – един
към катедра „Теория на механизмите и машините“ – МТФ; професионално направление 4.5.
Математика, специалност Математическо моделиране и приложение на математиката – един към
катедра „Диференциални уравнения“ – ФПМИ,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в Техническия
университет – София, в съответните факултетни канцеларии: СФ – каб. 3235, тел. 965 37 04;
МТФ – каб. 3230, тел. 965 22 82; ФПМИ – каб.
2228а, тел. 965 33 79.
5883
72. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за професор по
професионално направление 3.7. Администрация и
управление, научна специалност 05.02.21 Организация и управление на производството (стопанска
логистика) със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1, стая 214,
тел. 056/715 725.
5881
21. – Икономическият университет – Варна, на
основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието на
академичния състав в Република България обявява
конкурси за заемане на академични длъжности
в области на висшето образование: 3. Социални,
стопански и правни науки: професор – професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност: Икономика и управление (човешки
ресурси в строителството) – един за нуждите на
катедра „Икономика и управление на строителството“; 4. Природни науки, математика и информатика: доцент – професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност: Математически
анализ – един за нуждите на катедра „Математически науки“, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
отдел „НИДД“, стая 503, тел.: 052/830-813.
5882
91. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за професор в професионално
направление: 5.13 Общо инженерство; научна специалност или учебна дисциплина: Рисуване – един
към катедра „Индустриален дизайн“ – „Машинно-технологичен факултет“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
в университета – отдел „Човешки ресурси“, тел.
052/383-284.
5791
45. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент по
научна специалност 02.07.25 Телевизионна и
видеотехника, област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
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за нуждите на катедра „Електроника, комуникационна и навигационна техника в авиацията“
на факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“ – един (за цивилен служител). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Конкурсът е обявен със
Заповед № РД-01-678 от 16.07.2013 г. на началника
на НВУ „Васил Левски“, линк: http://www.nvu.
bg/node/952. Документи – в регистратурата за
некласифицирана информация на университета,
тел.: 062/61-88-75; Siemens: 62075; GSM: 0888131479;
e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
5828
27. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурс за Медицинския факултет за
доцент по научна специалност Урология (обща
хирургия), професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – във факултета,
ул. Армейска 11, тел. 042/664 468.
5827
87. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за
доценти по: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика
(Теория на вероятностите и математическа статистика) – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физическ и
науки (Ядрена физика) – един, двата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректорската канцелария на ШУ,
Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1, кабинет
107, тел.: 054/830-495, в. 121, GSM: 0899-901-943.
5703
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София,
обявява два конкурса за академични длъжности
по професионално направление 4.3. Биологични
науки за: доцент по научна специалност Екология
и опазване на екосистемите (02.22.01) за нуждите
на ИГ „Нематология“ в секция „Биоразнообразие
и екология на безгръбначните животни“ – един;
главен асистент по научна специалност Хидробиология (01.06.11) за нуждите на ИГ „Екология
и динамика на рибните съобщества“, секция
„Ихтиология и рибни ресурси“ – един. Срок за
подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към
кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института: www.iber.bas.bg.
Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел.
0884-606-814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.bg).
Документи – в деловодството на ИБЕИ – база 2,
бул. Цар Освободител 1.
5725
441. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява
конкурс за доцент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност Биофизика, за нуждите на секция „Биомолекули и биомолекулни
взаимодействия“ към Института по биофизика
и биомедицинско инженерство при БАН със
срок 2 месеца. Документи – в канцеларията на
института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
5829

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

СЪДИЛИЩА
13. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през септември
2013 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 16.09.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 473/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
30/2012 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Делмаз“ – ЕООД, с управител Никола
Вълчев Ралев, с. Кости, община Царево, срещу
„А н томи“ – ЕООД, ч рез а двокат Ми рослав
Кръстев, Велико Търново, ул. Васил Левски 29Б.
Първо търговско отделение, 621/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Хефест“ – ООД, представлявано
от инж. Николай Писков чрез адвокат Стоян
Димитров Марев, Смолян, бул. България 7, ет. 2,
срещу „Ай Пи Зет“ – ЕООД, представлявано от
Алеко Здравков Келешев, чрез адвокат Богдан
Караманолов, Смолян, ул. Дичо Петров 16, ет. 3.
Първо търговско отделение, 861/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
336/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Свети свети Константин и Елена
холдинг“ – АД, с изпълнителен директор Елена
Косева, чрез адвокат Калин Желев, Варна, бул.
Генерал Колев 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, срещу ЕТ
Златан Тодоров Стойков с фирма „Златито – Златан Стойков“ чрез адвокат Снежана Лазарова,
Варна, ул. Оборище 7, офис 3.
Първо търговско отделение, 1025/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3062/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Ахат – 2000“ – ООД, Георги Стоилов
Данаилов чрез адвокат Борис Михайлов, София,
ул. Княз Борис І № 96, ет. 1, ап. 3, срещу ДФ
„Земеделие“, София, бул. Цар Борис ІІІ № 136.
Първо търговско отделение, 1058/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4023/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ерик Потс чрез адвокат Светослав
Николаев Йорданов, София, бул. Драган Цанков
36, ет. 3, офис 337; Емил Жерардус Райземус чрез
адвокат Светослав Николаев Йорданов, София,
бул. Драган Цанков 36, ет. 3, офис 337, срещу
„Каварна бей“ – ЕООД, в несъстоятелност, представлявано от Джон Едмънд Флипс, София, ул.
Кърниградска 19.
НА 17.09.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 265/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1166/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Жорж Янкоф чрез адвокат Росица Маврова,
Варна, бул.Сливница 52 А, ет. 2, ателие 2, срещу
Нора Недялкова Костова чрез адвокат Свилена
Николова, Варна, ул. Алеко Константинов 11;
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Мария Атанасова Ропанова, Варна, ул. Цар Асен
68, вх. Б, ет. 1; Орлин Георгиев Димитров, Варна,
ж. к. Чайка, бл. 12, вх. А, ет. 5.
Първо гражданско отделение, 876/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
768/2011 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Иван Денев Андреев чрез адвокат
Минко Дончев, Балчик, ул. Черни връх 9, срещу
„Еврометал“ – ООД, чрез адвокат Георги Николов, Добрич, бул. Добруджа 28, ет. 1, стая 101,
и трета страна Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма, София, ул. Славянска 8;
Агенция за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Аксаков 29.
Първо гражданско отделение, 1924/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5405/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Илка Ненчева Миревска чрез адвокат
Анна Добрева, София, ул. Света София 8, ет. 2;
Любомир Илиев Миревски чрез адвокат Анна
Добрева, София, ул. Света София 8, ет. 2, срещу
Пепа Христова Недкова-Урумова чрез адвокат
Роберта Кирчева, София, ул. П. Волов 8.
Първо гражданско отделение, 2326/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
395/2012 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Денко Иванов Денков чрез адвокат
Маргарита Денкова, Казанлък, ул. Й. Стателов
1, ет. 2, срещу „Маре“ – ООД, представлявано от
Мариана Тодорова Стоянова чрез адвокат Тонка
Георгиева, Стара Загора, бул. Княз Ал. Батенберг
32; „Маре“ – ООД, представлявано от Петър Стефанов Стоянов, чрез адвокат Тонка Георгиева,
Казанлък, бул. Княз Ал. Батенберг 32.
Първо гражданско отделение, 3440/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1121/2012 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от ДКЦ „ Света Параскева“ – ЕООД, чрез
адвокат Ивайло Ценкулов, Плевен, ул. Бъкстон
5, кантора 30, срещу Сокол Михайлов Белецов
чрез адвокат Антоанета Константинова, Плевен,
ул. Д. Константинов 12; Кръстина Петрова Димитрова, Плевен, ул. П. Р. Славейков 30, вх. Г,
ет. 7, ап. 24; Красимир Петров Димитров, Плевен, ул. Д. Константинов 11, вх. Б, ет. 8, ап. 16;
Екатерина Димитрова Димитрова, Плевен, ул.
Д. Константинов 11, вх. Б, ет. 8, ап. 16; Павлинка
Петрова Димитрова, Балчик, Овчаровски плаж,
шеста № 14.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 457/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13731/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Татяна Костадинова Зашкева-Япракова чрез адвокат Мария Тодорова, София, бул.
Вл. Вазов, бл. 208, ап. 9 Б; Изпълнителна агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“, София,
бул. Цар Освободител 7.
Трето гражданско отделение, 1321/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1751/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Столична община, София, ж. к.
Младост 3, бул. Свето Преображение 1, срещу
Люцкан Вълчев Люцканов чрез адвокат Христо
Митровски, София, бул. Македония 7, ет. 1, ап. 3.
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Трето гражданско отделение, 1348/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1579/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Наталия Лазарова Маркова чрез
адвокат Любомир Владимиров, София, бул. Македония 40, ет. 5, ап. 17, срещу Камен Миланов
Мадов, София, ул. Цар Асен 3, ет. 5; Цветанка
Костадинова Димова-Мадова, София, ул. Силиврия 15, ет. 3, ап. 15, и трета страна Валентин
Иванов Стоянов чрез адвокат Николай Цонков
София, ул. Христо Белчев 1, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 1420/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3047/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Асоциация на денталните дилъри в
България чрез адвокат Бойко Янкулов, София,
ул. Пирин 91; „Дентасвет С 28“ – ЕООД, чрез
адвокат Бойко Янкулов, София, ул. Пирин 91;
„Вилем“ – ООД, чрез адвокат Бойко Янкулов,
София, ул. Пирин 91, срещу Изпълнителна агенция по лекарствата, София, ул. Дамян Груев 8.
Трето гражданско отделение, 1425/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
777/2012 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Регионална дирекция по горите – Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 50, срещу
Муса Мустафа Кенан чрез адвокат Силвана Георгиева Костадинова-Новоместска, Пазарджик,
ул. Петко Машев 9, ет. 2, офис 11.
Трето гражданско отделение, 81/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
665/2012 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Община Перник чрез адвокат Димитър
Манов, Перник, ул. Черешово топче 2, срещу
Петьо Донков Фетфов чрез адвокат Анжела Асенова, Перник, ул. Търговска 42; кмета на Община
Перник, пл. Св. Иван Рилски 1А, Перник.
Трето гражданско отделение, 130/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1944/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Павел Василев Кабакчиев чрез адвокат Стефка Николова Георгиева, Асеновград, ул.
Трети март 34, ет. 4, офис 6, срещу Галя Павлова
Христева чрез адвокат Стела Георгиева Митева,
Асеновград, ул. Трети март 34, ет. 5, офис 6; Веселка Павлова Кабакчиева чрез адвокат Стела
Георгиева Митева, Асеновград, ул. Трети март
34, ет. 5, офис 6.
Т рето гра ж данско отделение, 1038/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 933/2012 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, София, ул. Иван Вазов 3, срещу
Мариана Николова Ганчева чрез адвокат Никола Какамъков, Горна Оряховица, ул. Панайот
Цвикев 29, ет. 3.
НА 18.09.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2052/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1364/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Минка Неделчева Петрова чрез адвокат
Кремена Маринова, Варна, ул. Драгоман 43,
срещу Николай Георгиев Черкезов чрез адвокат
Веселин Щерев Янев, Варна, ул. Кръстю Мирски
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5; Вида Гатева Веселинова чрез адвокат Веселин
Щерев Янев, Варна, ул. Кръстю Мирски 5; Ради
Неделчев Радев, Варна, ул. Гомел 3.
Първо гражданско отделение, 2227/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
548/2012 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Валентин Стефанов Цонков, Добрич,
бул. Трети март 41, вх. В; Соня Харалампиева
Цонкова, Добрич, бул. Трети март 41, вх. В,
ап. 9, срещу Галина Стефанова Димова чрез
адвокат Юлия Отузбирова, Добрич, ул. Двадесет
и пети септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Димчо
Иванов Димов чрез адвокат Юлия Отузбирова,
Добрич, бул. Двадесет и пети септември 56,
вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 2542/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
695/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ивайло Димитров Григоров чрез
адвокат Радка Николова Вълчева, София, ул.
Алабин 33, вх. А, кантора 335, срещу „Делта
Индустриал“ – ЕООД, чрез адвокат Николай
Гинков Ников, София, бул. Витоша 1А, Търговски
дом, кантора 364; „Европа Технопарк“ – ЕООД,
чрез адвокат Николай Гинков Ников, София,
бул. Витоша 1А, Търговски дом, кантора 364;
Диляна Кирилова Петрова, с. Мрамор, община
Нови Искър, ул. Свети свети Кирил и Методий
18; Яблена Кирилова Петрова, с. Мрамор, община
Нови Искър, ул. Свети свети Кирил и Методий 18;
Венчо Данаилов Симеонов, с. Мрамор, община
Нови Искър, ул. Свети свети Кирил и Методий
22; Иван Данаилов Симеонов, с. Мрамор, община
Нови Искър, ул. Свети свети Кирил и Методий 20.
Първо гражданско отделение, 2828/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
646/2012 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Младен Николов Златанов чрез адвокат
Елена Христова, Сливен, ул. Великокняжевска
38, вх. А, офис 1; Йова Станчева Златанова чрез
адвокат Елена Христова, Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1; Севдалин Първанов
Николов чрез адвокат Елена Христова, Сливен,
ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1; Соня Първанова Николова чрез адвокат Елена Христова,
Сливен, ул. Великокняжевска 38, вх. А, офис 1,
срещу Надежда Димитрова Комитова, Граф Игнатиево, ул. Христо Ботев 37; Таня Димитрова
Долапчиева чрез адвокат Даниел Петров Петров,
Сливен, ул. Добри Чинтулов 6.
Първо гражданско отделение, 2840/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16972/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Константин Димитров Костов чрез
адвокат Валентина Йонова, София, ул. Цар Иван
Шишман 8, Адвокатско дружество „Добрев, Кинкин и Люцканов“, срещу Катя Иванова Деянова
чрез адвокат Анета Илиева, София, бул. Патриарх
Евтимий 36А, ет. 1, ап. 7; Николай Иванов Ачев
чрез адвокат Анета Илиева, София, бул. Патриарх
Евтимий 36А, ет. 1, ап. 7.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1415/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
167/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от Йорданка Петрова Григорова-Кюнстлер
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чрез адвокат Златимир Орсов, София, ул. Перник
97, ап. 1, срещу Петър Янков Петров чрез адвокат
Руска Великова, София, ул. Алабин 33-Г, ет. 1,
кантора 144; Виолета Стойкова Младенова, София,
ул. Ген. Тотлебен 33, ап. 12; Камелия Тодорова
Петрова чрез адвокат Руска Великова, София, ул.
Алабин 33-Г, ет. 1, кантора 144; „Тролекс“ – ООД,
София, бул. Ген. Тотлебен 35 – 37.
Трето граж данско отделение, 37/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1131/2012 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, чрез юрисконсулт Янислав Лефтеров,
Горна Оряховица, ул. Цар Освободител 97, срещу
Николай Димитров Николов чрез адвокат Николай Николов, Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13.
Трето гражданско отделение, 68/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
359/2012 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ чрез адвокат Ясен Сариев,
Кърджали, бул. Беломорски 77, вх. В, ет.1, срещу
Шерифе Исмаил Исмаил чрез адвокат Димитрина
Георгиева, Кърджали, ул. Беласица 23.
Трето гражданско отделение, 1304/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1109/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Апелативна прокуратура – Пловдив,
пл. Съединение 3, срещу Господин Атанасов Маринов чрез адвокат Ивайло Вражилов, Пловдив,
бул. Марица 102.
Трето гражданско отделение, 1742/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
653/2012 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Община Пирдоп чрез адвокат Чавдар
Пенчев, София, бул. Шипченски проход 65, ет. 3,
срещу Райна Манолова Тошева чрез адвокат Стоян
Стоянов, Ботевград, ул. Бузлуджа 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1231/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 234/2012 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от Николай Костадинов Николов
с фирма ЕТ „Николай Николов“, София, ж. к.
Надежда, бл. 607, вх. Б, срещу Станислав Росенов
Янков чрез адвокат Димитър Стойчев Димитров,
Търговище, ул. Стефан Караджа 2.
Четвърто гражданско отделение, 1264/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 478/2012 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Иглика Ромилова Бартан
чрез адвокат Петко Димитров, Свищов, ул. Др.
Цанков 7, срещу Иво Мирославов Игнатов чрез
адвокат Пейчо Пейчев, София, ул. Солунска 45,
ет. 2, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 1286/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 583/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Топливо“ – АД, представлявано
от изпълнителния директор Щилиян Стоянов,
София, ул. Солунска 2, срещу Тоска Димитрова
Тенева, Пловдив, ул. Арабаконак 5, ет. 4, ап. 12;
Георги Тенчев Кирев, Пловдив, ул. Арабаконак
5, ет. 4, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 1338/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
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дело 1170/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Кирилка Славова Ставрева,
Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 142, ет. 8, ап. 29; Надя
Георгиева Накова, Пловдив, бул. Цариградско
шосе 32, ет. 5, ап. 13, срещу Военно формирование 26070 – Пловдив, чрез юрисконсулт Светлана
Михайлова, Пловдив, бул. Пещерско шосе 57.
Четвърто гражданско отделение, 1344/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 5057/2012 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Профилактика, рехабилитация
и отдих“ – ЕАД, София, кв. Изгрев, ул. 172 № 11,
срещу Стефко Илиев Попов чрез адвокат Кругер
Милованов, София, ул. Елисавета Багряна 11,
ет. 6, ап. 21.
Четвърто гражданско отделение, 7/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8943/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Господинов Динев, София, район „Студентски“, ж. к. Дървеница, бл. 43, вх. Б,
ет. 8, ап. 51, срещу „Топлофикация София“ – ЕАД,
София, бул. Ястребец 23Б, и трета страна „Техем
Сървисис“ – ЕООД, София, ж. к. Слатина, ул.
Проф. Г. Павлов 3.
Четвърто гражданско отделение, 2300/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3041/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Румяна Христова Георгиева чрез
адвокат Лилия Ралчева, София, ул. Цар Калоян
6, хотел „Рила“, офис 411; Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 2567/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1031/2012 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Марияна Иванова
Бележкова чрез адвокат Румен Цветанов Петков,
Пазарджик, ул. Петко Машев 9, ет. 2, офис 11,
офис център 1.
Четвърто гражданско отделение, 2790/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 370/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от Българска народна банка чрез
адвокат Ангел Симеонов Калайджиев, София,
бул. Александър Стамболийски 84, ет. 10, офис
54 – 55, срещу Светослав Георгиев Лилов чрез
адвокат Елеонора Лилова, София, ул. Цар Асен
11, ап. 6 – партер, и трета страна „Булстрад Виена
Иншурънс Груп“ – АД, София, ул. Позитано 5.
НА 19.09.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 774/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
266/2012 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Фиданка Младенова Петковска чрез
адвокат Румяна Исова, Смолян, ул. Хан Аспарух
1, бл. 46, вх. Г, ап. 34; Асен Асенов Петковски чрез
адвокат Румяна Исова, Смолян, ул. Хан Аспарух
1, бл. 46, вх. Г, ап. 34, срещу Марин Манолов
Анастасов чрез адвокат Недялка Маргаритова, Смолян, бул. България 3; Стефка Благоева
Анастасова чрез адвокат Недялка Маргаритова,
Смолян, бул. България 3.
Първо гражданско отделение, 32/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
382/2012 по описа на Окръжен съд Добрич, пода-
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дена от Марийка Петрова Чуринска чрез адвокат
Мария Костадинова, Каварна, ул. Добротица 39,
срещу Жоро Василев Дойчинов чрез адвокат
Детелина Потерова, Бургас, ул. Сливница 31,
ет. 1; Мария Атанасова Дойчинова чрез адвокат
Детелина Потерова, Бургас, ул. Сливница 31,
ет. 1; Благовеста Василева Няголова чрез адвокат Детелина Потерова, Бургас, ул. Сливница 31,
ет. 1; Иван Илиев Няголов чрез адвокат Детелина
Потерова, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1395/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
580/2012 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Албена Илиева Кушлева чрез адвокат
Найден Найденов, Плевен, ул. Полтава 1, ап. 1,
срещу Симо Боянов Рангелов чрез адвокат Диян
Мичев, Плевен, ул. Ресен 8; Боян Симов Рангелов,
Плевен, ул. Горталов 29.
Първо гражданско отделение, 1508/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2449/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Станислав Маринов Иванов чрез адвокат
Пламен Велчев, Варна, ул. Струма 6; Маринела
Иванова Иванова чрез адвокат Пламен Велчев,
Варна, ул. Струма 6; Недялка Станева Кирова
чрез адвокат Пламен Велчев, Варна, ул. Струма
6, срещу Марийка Щерева Георгиева чрез адвокат
Стефан Стефанов, Варна, ул. Баба Тонка 13, ет.2.
Първо гражданско отделение, 1961/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6136/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Минка Александрова Михайлова
чрез адвокат Бойко Ботев, София, ул. Алабин
48; Бистра Александрова Петрова-Милакиева
чрез адвокат Бойко Ботев, София, ул. Алабин 48,
срещу Антоанета Владимирова Петрова, София,
ул. Сърнела 40.
Първо гражданско отделение, 2157/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
654/2010 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Янка Янакиева Чернева чрез адвокат
Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25-ти септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Магдалена Димитрова
Калъчева чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25-ти септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2;
Диана Димитрова Чернева чрез адвокат Юлия
Отузбирова, Добрич, бул. 25-ти септември 56,
вх. Б, ет. 1, ап. 2; Митка Иванова Стоянова чрез
адвокат Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25-ти
септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Димитър Василев
Чернев чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич,
бул. 25-ти септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Георги
Василев Димитров чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25-ти септември 56, вх. Б, ет. 1,
ап. 2; Димитър Георгиев Димитров чрез адвокат
Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25-ти септември
56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Юлиян Георгиев Димитров
чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич, бул.
25-ти септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Димитър
Йорданов Димитров чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25-ти септември 56, вх. Б,
ет. 1, ап. 2; Маринка Йорданова Димитрова чрез
адвокат Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25-ти
септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Донка Йорданова
Станева чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич,
бул. 25-ти септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Мария
Василева Тодорова чрез адвокат Юлия Отузбирова,
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Добрич, бул. 25-ти септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2;
Величка Петкова Чернева чрез адвокат Юлия
Отузбирова, Добрич, бул. 25-ти септември 56,
вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу Денка Стоилова Атанасова
чрез адвокат Стефка Тодорова Иванова, Добрич,
бул. Добруджа 30; Димитър Костадинов Чернев
чрез адвокат Стефка Тодорова Иванова, Добрич,
бул. Добруджа 30; Маринка Златева Чернева чрез
адвокат Стефка Тодорова Иванова, Добрич, бул.
Добруджа 30; Марияна Маринова Желязкова чрез
адвокат Стефка Тодорова Иванова, Добрич, бул.
Добруджа 30; Гергана Маринова Митова чрез
адвокат Стефка Иванова Тодорова, Добрич, бул.
Добруджа 30; Величка Стоилова Панайотова,
Варна, кв. Аспарухово 12, ж. к. Дружба, вх. Б,
ап. 15; Иван Минчев Хайдарлиев, София, ж. к.
Овча купел, бл. 422, вх. Б, ет. 8, ап. 59; Деян
Иванов Хайдарлиев, София, ж. к. Овча купел,
бл. 422, вх. Б, ет. 8, ап. 59; Станислав Иванов
Хайдарлиев, София, ж. к. Овча купел, бл. 422,
вх. Б, ет. 8, ап. 59; Гинка Симеонова Чернева чрез
адвокат Стефка Тодорова Иванова, Добрич, бул.
Добрурджа 30; Цветан Костадинов Чернев чрез
адвокат Искра Иванова Желева, Добрич, Адвокатска колегия; Станка Проданова Димитрова
чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич, бул.
25-ти септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Мариана
Димитрова Радева чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25-ти септември 56, вх. Б, ет. 1,
ап. 2; Йордан Димитров Йорданов чрез адвокат
Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25-ти септември
56, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, 2196/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2887/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Евелина Михайлова Стойчева чрез
адвокат Татяна Лихарска, София, ул. Проф. Никола
Михайлов 6, срещу Анастасия Иванова Караянева
чрез адвокат Иван Петров Минков, София, бул.
Христо Смирненски 14; Анка Иванова Антонова
чрез адвокат Иван Петров Минков, София, бул.
Христо Смирненски 14.
Първо гражданско отделение, 2853/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
537/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Красимир Викторов Крумов, Варна, ул.
Лазурна 5; Даниела Благоева Крумова, Варна,
ул. Лазурна 5, срещу Тодорка Панова Димитрова
чрез адвокат Кирил Илиев Костов, Варна, бул.
Вл. Варненчик 79; Антонин Влайков Влаев чрез
договорен представител Галина Иванова Манолова-Влаева, Варна, бул. Съборни 27, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 2925/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
873/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Георги Борисов Митов чрез адвокат
Красимира Дойчинова, Благоевград, ул. Иван
Шишман 18, срещу Санде Борисов Митов чрез
адвокат Юлия Сапунджиева, Дупница, ул. Солун 2, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 820/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2464/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; Вероника Кольова
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Димитрова чрез адвокат Рада Йосифова, София,
ул. Цар Самуил 19, ет. 2, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 915/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1545/2011 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Наско Колев Комитов чрез адвокат
Пенка Мутафчиева, София, бул. Витоша 1А, ет. 3,
кантора 315; Марийка Георгиева Трошанова чрез
адвокат Пенка Мутафчиева, София, бул. Витоша
1А, ет. 3, кантора 315; Нина Николаева Господинова- Димитрова като законен представител на Ева
Наскова Комитова чрез адвокат Ангел Николаев
Господинов, Пловдив, ул. Йоаким Груев 41, ет. 3;
Нина Николаева Господинова-Димитрова чрез
адвокат Ангел Николаев Господинов, Пловдив,
ул. Йоаким Груев 41, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 1282/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3502/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Христина Иванова Стоименова чрез
адвокат Райчо Райчев, София, ул. Панайот Волов
31Б, ет. 1, офис 5, срещу „Тиммо“ – ЕООД, чрез
адвокат Ростислав Тодоров Шишков, София, ул.
Виктор Григорович 33, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 1301/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5224/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Потребителна кооперация „Лозен“,
в ликвидация, представлявана от ликвидатора
на кооперацията Хрисимира Стефанова Николова чрез адвокат Светослав Иванов Мандиков,
София, ул. Шести септември 10, ап. 12, срещу
Вера Стефанова Ленкова чрез адвокат Албена
Сиракова Статева, София, ул. Св. св. Кирил и
Методий 118 – 120, ет. 6, ап. 28.
Четвърто гражданско отделение, 1328/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2420/2011 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „Терем“ – ЕАД, София, район
„Подуяне“, ж. к. Левски-Г, ул. Ст. Доспевски,
бл. 40 – партер, срещу Хари Павлов Павлов
чрез адвокат Цветелина Костадинова, София,
бул. Александър Стамболийски 87, ет. 4, офис 5.
Четвърто гражданско отделение, 1383/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 374/2012 по описа на Окръжен съд Видин,
подадена от Дилянка Младенова Йотова чрез адвокат Лидия Ценкова Филипова, Видин, ул. Цар
Александър Втори 3, ет. 1, офис 3, срещу Община
гр. Грамада, област Видин, пл. Мико Нинов 1.
Четвърто гражданско отделение, 1403/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1433/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – АД,
Кърджали, чрез адвокат Николай Маргаритов,
Кърджали, бул. Беломорски, бл. Арда, ап. 19;
Чанко Тодоров Митрев чрез адвокат Николай Маргаритов, Кърджали, бул. Беломорски, бл. Арда,
ап. 19; Зафир Асенов Чаушев като законен представител на малолетното дете Михаил Зафиров
Чаушев чрез адвокат Татяна Каменова, Пловдив,
бул. Шести септември 160, ет. 2, ап. 18; Росанка
Юриева Чаушева като законен представител на
малолетното дете Михаил Зафиров Чаушев чрез
адвокат Татяна Каменова, Пловдив, бул. Шести септември 160, ет. 2, ап. 18, и трета страна
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„Дженерали застраховане“ – АД, София, район
„Оборище“, бул. Княз Ал. Дондуков 68.
Четвърто гражданско отделение, 1427/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
772/2012 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Братя Маркови – ЛН“ – ООД,
представлявано от Любен Стефанов Марков, чрез
адвокат Иван Няголов, Велико Търново, ул. Васил
Левски 27, вх. В, ап. 2; едноличен търговец Стефан
Любенов Марков с фирма „Стефмарк – Стефан
Марков“ чрез адвокат Иван Няголов, Велико
Търново, ул. Васил Левски 27, вх. В, ап. 2, срещу
частен съдебен изпълнител Виктор Георгиев Георгиев чрез адвокат Радослав Димитров, Велико
Търново, ул. Цанко Церковски 39, кантора 408.
Четвърто гражданско отделение, 25/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4971/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Венцислав Васков Василев чрез
адвокат Стефка Драгомирова, София, ул. Цар
Асен 95, ет. 2, ап. 8, срещу Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, София, ул. Пиротска 171, подн. А;
Министерство на вътрешните работи, София, ул.
Шести септември 29.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1121/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
386/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Пиринска туристическа компания“ – АД,
с изпълнителен директор Георги Иванов Георгиев
чрез адвокат Десислава Левиева, София, ж. к.
Яворов, бл. 41, вх. А, ет. 1; Министерство на
вътрешните работи, София, ул. Ал. Жендов 2.
Първо търговско отделение, 293/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 212/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Никра инвест груп“ – ООД, Видин, ул. Академик
Стефан Младенов 3, срещу „Елексир“ – ЕООД,
с управител Юлия Георгиева Лазарова, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 218, ет. 5, ап. 20.
Първо търговско отделение, 526/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
133/2012 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Иван Николов Попов чрез адвокат
Красимир Кънев, Стара Загора, бул. Методи Кусев
35, вх. А, ет. 2, ап. 5, срещу „Сипо трейдинг“ –
ООД, с управител Любомир Константинов Николов чрез адвокат Станимир Ченалов, Стара
Загора, ул. Димитър Наумов 70, ет. 1, офис Е.
Първо търговско отделение, 650/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 655/2011
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
„Хром“ – АД, с изпълнителен директор Георги
Иванов Физиев чрез адвокат Полина Георгиева,
София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6, срещу
„Консулт Д“ – ЕООД, с управител Димитър Пет
ков Петков чрез адвокат Ангел Донов, Варна, ул.
Радко Димитриев 7.
Първо търговско отделение, 786/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
152/2012 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от ЕТ Светослав Божидаров
Илчовски с фирма „Светослав Илчовски“ чрез
адвокат Владимир Чернев, Враца, ул. Лукашов
10, ет. 5, офис 502, срещу Частна производител-
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на кооперация „Съгласие“ с председател Петър
Иванов Цветков чрез адвокат Боряна Тончева,
Враца, ул. Полковник Кетхудов 10, ет. 2.
Първо търговско отделение, 1100/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4558/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Стофориду – транс“ – ЕООД, чрез
адвокат Владимир Иванов, София, ул. Парчевич
27, срещу „ЮБН ауто“ – ООД, чрез адвокат Елина
Станимирова, София, бул. Илиянци 16.
НА 23.09.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 550/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
310/2011 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от София Георгиева Георгиева, с. Сланотрън,
област Видин, ул. Първа 76, срещу Емил Несторов
Георгиев, с. Сланотрън, област Видин; Йорданка
Иванова Георгиева, с. Сланотрън, област Видин;
Зиновия Крумова Динева, София, ж. к. Дружба
1, бл. 49, вх. А, ет. 2, ап. 8; Емил Крумов Ванков,
Видин, ж. к. Вида, бл. 14, вх. 3, ап. 156; Искра
Иванова Ванкова, Видин, ж. к. Вида, бл. 14, вх. 3,
ап. 156; Данка Илиева Гъркова, Видин, ж. к.
Крум Бъчваров, бл. 19, вх. В, ап. 67; Александър
Атанасов Гърков, Видин, ж. к. Крум Бъчваров,
бл. 19, вх. В, ап. 67; Община Видин, пл. Бдинци 2.
Второ гражданско отделение, 1992/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9553/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Марио Любомиров Брайков чрез адвокат Моника Атанасова, София, бул. Витоша 1А,
вх. А, ет. 1, кантора 102 А, срещу Галя Крумова
Стефанова чрез адвокат Цветелина Димитрова,
София, бул. Христо Ботев 94, ет. 3, ап. 5; Жорж
Заки Жоржес чрез адвокат Цветелина Димитрова,
София, бул. Христо Ботев 94, ет. 3, ап. 5; Христо
Минков Мермерски, София, ул. Васил Априлов
12; Димитринка Христова Мермерска, София, ул.
Васил Априлов 12; Йонко Христов Мермерски,
София, ул. Васил Априлов 12.
Второ гражданско отделение, 2373/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
31/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Даниела Божидарова Томанова, Благоевград, ул. Полковник Кирил Чамишки 2, ет. 2,
ап. 2 в; Мария Божидарова Томанова, Благоевград,
ул. Полковник Кирил Чамишки 2, ет. 2, ап. 2в,
срещу Спаска Атанасова Иванова, Благоевград,
ул. Цар Симеон 12; Марица Атанасова Атанасова,
с. Рилци, област Благоевград; Спаска Тодорова
Митова, Благоевград, ул. Александър Стамболийски 69, вх. А, ет. 1; Атанас Методиев Митов,
Благоевград, ул. Александър Стамболийски 69,
вх. А, ет. 1; Славянка Методиева Милушева, Благоевград, ул. Александър Стамболийски 69, вх. А,
ет. 1; Михаил Стойков Томанов, Благоевград,
ул. Васил Левски 14 А, ет. 2; Костадин Кирилов
Томанов, София, ж. к. Гевгелийски, бл. 2, вх. В,
ет. 6, ап. 44; Лидия Кирилова Томанова-Гьошева,
София, ж. к. Красна поляна ІІ част, бл. 40, вх. Г,
ет. 8, ап. 90.
Второ гражданско отделение, 2383/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1054/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от държавата, представлявана от
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министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез областния управител на област
Стара Загора, Стара Загора, ул. Цар Симеон
Велики 108, срещу Рачо Вълков Рачев, Стара
Загора, ул. Чая 29.
Второ гражданско отделение, 2693/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
479/2012 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Донка Русенова Касева, с. Крън,
община Казанлък, ул. Кирил и Методий 20,
срещу Бончо Атанасов Касев, с. Крън, община
Казанлък, ул. Хемус 14.
Второ гражданско отделение, 2931/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
518/2012 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Каранфилка Бисерова Колибарова чрез
адвокат Димитър Кисьов, Смолян, бул. България
26 А, срещу Ани Филипова Парева, Смолян, ул.
Водопад 13; Филип Симеонов Парев, Смолян,
ул. Водопад 13.
Второ гражданско отделение, 3403/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
565/2012 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Мария Рашкова Самодивекова чрез
адвокат Георги Маринов, Пловдив, ул. Опълченска
10, срещу Мария Лукова Зайкова чрез адвокат
Стефан Пушкаров, Златица, ул. Софийско шосе,
бл. 18, вх. А, ет. 3; Феона Рашкова Зайкова чрез
адвокат Стефан Пушкаров, Златица, ул. Софийско шосе, бл. 18, вх. А, ет. 3; Димитър Рашков
Зайков чрез адвокат Стефан Пушкаров, Златица,
ул. Софийско шосе, бл. 18, вх. А, ет. 3; Магдалина
Рашкова Делчева, Копривщица, ул. Фръго Доев
3; Христина Рашкова Попова, Перущица, ж. к.
Пастуша 28; Луко Рашков Зайков, Копривщица,
ул. Хаджи Ненчо Дончев Палавеев 104; Веселин
Рашков Зайков, София, ул. Презвитер Козма 17;
Анна Георгиева Кесякова, Копривщица, ул. Хаджи
Ненчо Дончев Палавеев 104; Пенка Георгиева
Кривиралчева, Копривщица, ул. Радомирова 18;
Цветана Рашкова Каменарова, Копривщица,
ул. Г. Тиханеков 4; Костадин Димитров Зайков,
Копривщица, ул. Душко Цаков 32.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1145/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11592/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Татяна Димитрова Петкова чрез адвокат Ивац Митов, Враца, ул. Лукашов 11, ет. 5,
срещу „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, София,
ул. Иван Вазов 3, и трета страна Национална
компания „Железопътна инфраструктура“, София,
бул. Княгиня Мария-Луиза 110; „БДЖ – Тягов
подвижен състав (Локомотив)“ – ЕООД, София,
ул. Иван Вазов 3.
Трето гражданско отделение, 1183/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2758/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Христина Данчова Атанасова чрез
адвокат Елена Велкова, София, ул. Бистрица 12,
ет. 1, ап. 2, срещу „Балкан туризъм София“ – АД,
чрез адвокат Екатерина Димчева, София, ул.
Николай Гогол 6.
Трето гражданско отделение, 1402/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1122/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
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подадена от Стоянка Костадинова Балева, Сопот, комплекс Сарая 7, вх. Б, ет. 3, ап. 3, срещу
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 48/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
449/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от Албена Кирилова Буцева чрез адвокат
Пламен Ицов, Самоков, ул. Захари Зограф 1,
срещу Виолета Стойкова Младенова чрез адвокат
Владимир Пенев, София, ул. Добри Войников 29,
ет. 3, ап. 5; „Тролекс“ – ООД, София, бул. Ген.
Едуард Тотлебен 35 – 37.
Трето гражданско отделение, 70/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1084/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Петър Атанасов
Маринов чрез адвокат Румен Руменов, Пловдив,
бул. Марица 102, ет. 1, офис 107.
Трето гражданско отделение, 1483/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
173/2012 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество, Велико
Търново, пл. Център 2, ет. 2, срещу Костадин
Петров Къцарков, Горна Оряховица, ул. Радецки
17; „БГ – Груп 2007“ – ЕООД, управител Костадин
Петров Къцарков, Горна Оряховица, ул. Радецки
17, и контролираща страна Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 1665/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2240/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Любомир Веселинов Николов чрез
адвокат Тошко Стоев, Карлово, ул. Евстати
Гешев 1, срещу Даниела Иванова Николова
чрез адвокат Момчил Попсавов, Пловдив, ул.
Бетховен 12.
Трето гражданско отделение, 1747/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2165/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Татяна Илиева Василева чрез адвокат Елена Петрова, София, ул. Алабин 42, ет. 2;
„Новинар медиа“ – АД, с изпълнителен директор
Николай Даковски, София, ул. Искър 31.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 290/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1826/2007 по описа на Апелативен съд София,
подадена от държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул.
Кирил и Методи 17 – 19, срещу „ДИМ – Дунавски
инертни материали“ – ООД, представлявано от
управителя Людмил Павлов Илиев, чрез адвокат
Георги Стойчев, София, бул. Княз Александър
Дондуков 13, ет. 2; „Бдин“ – АД, представлявано от Петрин Кръстев Стоянов, Видин, ул. Цар
Александър Втори 3.
Четвърто гражданско отделение, 506/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
966/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Стефан Ботев Георгиев, Стара Загора,
ул. Св. Княз Борис 73, ет. 1, ап. 2, срещу Иван
Минев Иванов чрез адвокат Дияна Пиличева,
Стара Загора, ул. Захари Княжевски 83, вх. Юг,
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ет. 1, ап. 2; Румяна Захариева Иванова чрез
адвокат Мирослава Стоянова, Стара Загора, ул.
Ген. Столетов 109, ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 977/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3227/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иванка Радославова Асенова, Враца,
ж.к. Дъбника, бл. 49, вх. Б, ап. 4, срещу Община Козлодуй, Кметство Гложене, чрез адвокат
Генова, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 3, офис 311и
трета страна Стоян Илиев Найденов, с. Гложене,
област Враца.
Четвърто гражданско отделение, 983/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
102/2012 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Комисия за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност – ТД,
Велико Търново, пл. Център 2, Областна дирекция, ет. 2, стая 211 А, срещу Снежана Георгиева
Йорданова, Велико Търново, ул. Е. Станев 1, ет. 1,
ап. 3; Иван Спасов Йорданов, Велико Търново,
ул. Е. Станев 1, ет. 1, ап. 3, и страна Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1108/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1281/2012 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Андрей Емил Кало чрез адвокат Ива Йосифова, София, бул. Македония 12,
партер, срещу Миа Андреева Кало лично и със
съгласието на майка си и законен представител
Ина Панайотова Станева чрез адвокат Калин
Стойновски, София, ул. Цар Иван Асен ІІ № 34,
ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1172/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 366/2012 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Симеон Григоров Спасов, Перник,
ул. Търново 12, срещу Община Перник, пл. Св.
Иван Рилски 1, Перник.
Четвърто гражданско отделение, 1285/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 5432/2012 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Стефан Емилов Адамски чрез
адвокат Илиян Кършев, София, бул. Княз Ал.
Дондуков 5, вх. В, ет. 4, ап. 14, срещу Христо
Николов Колев чрез адвокат Гергана Смоличка,
София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9.
Четвърто гражданско отделение, 23/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7208/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Григор Атанасов Григоров чрез адвокат
Пламен Чолаков, София, ул. Марко Балабанов
2а, ет. 2, срещу „Летище София“ – ЕАД, София,
бул. Христофор Колумб 1.
Четвърто гражданско отделение, 2162/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 326/2012 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от „Северозападна група“ – АД, Лом, ул.
Л. Миланези 2, срещу Софрон Василев Софронов
чрез адвокат Александра Костова, Монтана, ул.
Трети март 166.
Четвърто гражданско отделение, 2202/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3855/2012 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Бойко Стойчев Колев, София,
бул. Гоце Делчев 43, вх. А, ет. 14, срещу Нелка
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Кирилова Кънева чрез адвокат Коста Богацевски,
София, ул. Цар Петър 10.
Четвърто гражданско отделение, 2359/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
869/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Правда Радилова Митева чрез адвокат
Златан Златанов, Русе, ул. Александровска 100,
срещу „Реалм Индустриал“ – ООД, чрез адвокат
Николай Табаков, Русе, ул. Муткурова 36, вх. А,
ет. 2, офис 14.
Четвърто гражданско отделение, 2760/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2153/2012 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от „ГСИ – Балкани“ – ЕООД, Бургас,
площадката на „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД,
срещу Теодор Бончев Йорданов чрез адвокат
Константин Тончев, Бургас, ул. Гурко 9, ет. 1.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 57/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
297/2011 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Иван Михайлов Джантов,
Белене, ул. Ангел Кънчев 4А; Марийка Петрова
Джантова, Белене, ул. Ангел Кънчев 4А, срещу
„Банка ДКС“ – ЕАД, София, ул. Московска 19.
Първо търговско отделение, 103/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
273/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Си Си Мед Интернешънъл“ – АД,
Швейцария, с управител Мартин Бюхел чрез адвокат Миглена Димитрова, София, ул. Бунтовник
22; „СБАЛССЗ „Св. Екатерина“ – ЕАД, София,
бул. Славейков 52А.
Първо търговско отделение, 301/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
570/2011 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Кооперация „Стефка Чамурова“, в ликвидация, с ликвидатор Иван Зафиров чрез адвокат
Лиляна Стамова, Сливен, ул. Великокняжевска 6,
ет. 1, офис 1, срещу Константин Борисов Кънев,
Сливен, ул. Одрин 13, вх. Б, ап. 6.
Първо търговско отделение, 573/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1404/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Марин Колев Тодоров, Горен чифлик,
ул. Дунав 8, срещу „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД, София, ул. Иван Вазов 3,
и страна Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ с генерален директор Милчо
Ламбрев, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 110.
Първо търговско отделение, 1057/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
959/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Такси – С – Експрес“ – АД, с изпълнителен директор Васил Михайлов Славов,
София, ул. Житница 23, срещу Столична община,
София, ул. Московска 33.
Първо търговско отделение, 1124/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
666/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Енергоинвест инженеринг“ – ЕООД, с
управител Камелия Шушкова чрез адвокат Таня
Георгиева, София, ул. Култовица 53А, офис 2А,
срещу „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД, Бургас.
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Първо търговско отделение, 1132/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
153/2012 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Андромеда ИН“ – ООД, с управител
Димитър Чанев, Бургас, ул. Шейново 32, ет. 10,
ап. 29, срещу „Понс – холдинг“ – АД, с управител
Румен Косев Бинев, Бургас, ул. Рилска 14.
НА 24.09.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 627/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2529/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Лидия Венкова Беджова чрез адвокат
Милка Христова, София, бул. Васил Левски 74,
ет. 3, ап. 6; Зюмбюлка Венкова Андонова чрез
адвокат Милка Христова, София, бул. Васил
Левски 74, ет. 3, ап. 6, срещу „Технотест“ – АД,
чрез адвокат Диляна Илиева, София, ул. Христо
Ботев 28, ет. 4; Илия Василев Господинов чрез
особен представител Мария Захариева, София,
бул. Витоша 12, ет. 3, к-ра 369; Емил Николов
Василев, София, ул. Христо Смирненски, бл. 68,
вх. Г, ет. 3, ап. 6; Веселин Николов Василев,
София, ж. к. Слатина, ул. Христо Смирненски,
бл. 68, вх. Г, ет. 3, ап. 6.
Първо гражданско отделение, 2294/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
614/2012 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Земеделска кооперация „Трудовец“
чрез адвокат Венцеслав Йотов, София, кв. Иван
Вазов, ул. Краище, бл. 37, вх. В, ет. 2, ап. 45, срещу
Земеделска кооперация „Възраждане“ чрез адвокат Мария Накова, Ботевград, ул. Гълъб войвода
7; „Белин“ – ЕООД, чрез адвокат Виктор Велчев,
Ботевград, пл. Незнаен воин 4.
Първо гражданско отделение, 2922/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12933/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николай Любенов Тонев чрез адвокат Мария Ерменкова, София, ул. Княз Борис
І № 98, ап. 1; Искра Христова Дандолова чрез
адвокат Мария Ерменкова, София, ул. Княз Борис І № 98, ап. 1; Петър Денчев Знеполски чрез
адвокат Мария Ерменкова, София, ул. Княз Борис І № 98, ап. 1; Йоанна Димитрова Знеполска
чрез адвокат Мария Ерменкова, София, ул. Княз
Борис І № 98, ап. 1; Теодора Любенова Тонева
чрез адвокат Мария Ерменкова, София, ул. Княз
Борис І № 98, ап. 1; Сабина Евгениева Владимирова чрез адвокат Мария Ерменкова, София,
ул. Княз Борис І № 98, ап. 1; Антония Кръстева
Кръстева-Ташева чрез адвокат Мария Ерменкова,
София, ул. Княз Борис І № 98, ап. 1, срещу Елка
Николаева Тодорова чрез адвокат Йосиф Герон,
София, ул. Будапеща 32, ет. 1; Мария Николаева
Тодорова чрез адвокат Диана Петкова, София,
ул. Будапеща 32, ет. 1.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1690/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2690/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Любомир Аспарухов Христов, София,
ж. к. Дружба, бл. 33, вх. В, ет. 1, ап. 39; Атанасия
Киряку Дронза, София, ж. к. Хиподрума, бл. 1,
ет. 5, ап. 23.
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Второ гражданско отделение, 1893/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1849/2012 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Магда Георгиева Димитрова, Момин
проход, област София, ул. Христо Ботев 89; Атанас
Георгиев Карталов чрез адвокат Мария Димова
Овагемова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1, срещу
Паскал Спиров Карталов чрез адвокат Живко
Данков Харизанов, гр. Поморие, област Бургас,
ул. Княз Борис І № 78; Александър Янков Сандев чрез адвокат Живко Данков Харизанов, гр.
Поморие, област Бургас, ул. Княз Борис І № 78;
Красимир Янков Сандев чрез адвокат Живко
Данков Харизанов, гр. Поморие, област Бургас,
ул. Княз Борис І № 78; Мария Василева Сандева чрез адвокат Живко Данков Харизанов, гр.
Поморие, област Бургас, ул. Княз Борис І № 78;
Антон Алеков Сукджов чрез адвокат Живко
Данков Харизанов, гр. Поморие, област Бургас,
ул. Княз Борис І № 78; Алеко Ортодосиев Скуджов чрез адвокат Живко Данков Харизанов, гр.
Поморие, област Бургас, ул. Княз Борис І № 78;
Антон Спиров Карталов чрез адвокат Живко
Данков Харизанов, гр. Поморие, област Бургас,
ул. Княз Борис І № 78; Сийка Тодорова Тенева
чрез адвокат Живко Данков Харизанов, гр. Поморие, област Бургас, ул. Княз Борис І № 78;
Фотини Тодорова Стокова чрез адвокат Живко
Данков Харизанов, гр. Поморие, област Бургас,
ул. Княз Борис І № 78; Манол Андонов Карталов чрез адвокат Живко Данков Харизанов, гр.
Поморие, област Бургас, ул. Княз Борис І № 78;
Атанас Алексиев Сандев чрез адвокат Живко
Данков Харизанов, гр. Поморие, област Бургас,
ул. Княз Борис І № 78.
Второ гражданско отделение, 1959/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
256/2012 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Сашко Петров Танков чрез адвокат
Десислава Петкова, Варна, ул. Юджин Скайлер
1, ет. 1, ап. 4; Ленко Сашков Танков чрез адвокат
Десислава Петкова, Варна, ул. Юджин Скайлер
1, ет. 1, ап. 4; Ценка Сашкова Симеонова чрез
адвокат Десислава Петкова, Варна, ул. Юджин
Скайлер 1, ет. 1, ап. 4; Димитър Стефанов Симеонов чрез адвокат Десислава Петкова, Варна, ул.
Юджин Скайлер 1, ет. 1, ап. 4, срещу Мариета
Петрова Йончева чрез адвокат Веселка Илиева
Коева, Велико Търново, ул. България 1; Снежана
Танкова Петрова чрез адвокат Веселка Илиева
Коева, Велико Търново, ул. България 1; Маргарита Каменова Ангелова чрез адвокат Веселка
Илиева Коева, Велико Търново, ул. България 1;
Камен Каменов Танков чрез адвокат Веселка
Илиева Коева, Велико Търново, ул. България 1.
Второ гражданско отделение, 1981/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
514/2012 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Иван Николаев Иванов, с. Кранево, област
Добрич, ул. Цар Иван Шишман 5, срещу Петко
Йовчев Генов, Варна, ул. Господин Хаджииванов
27, вх. Б, ет. 1, ап. 3; Ивайло Вълков Михов чрез
адвокат Димитър Димитров, Варна, ул. Халил
Ефенди 13; Марийка Костадинова Вълкова, с.
Кранево, област Добрич, ул. Чайка 16; Михаил
Димитров Михалев, с. Аксаково, област Варна,
ул. Васил Белев 7; Събка Димитрова Йорданова,
с. Лозен, област София 1, ул. Хаджи Димитър
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11; Таня Вълкова Михова чрез адвокат Димитър
Димитров, Варна, ул. Халил Ефенди 13; Янко
Георгиев Господинов, с. Кардам, област Добрич;
Недка Борисова Иванова, с. Доброселец, област
Хасково; Илчо Георгиев Илчев, с. Доброселец,
област Хасково; Борис Георгиев Илчев, Стара Загора, ул. Козлодуй 6; Еленка Димитрова Николова,
Стара Загора, ул. Тракийка 19, квартал Кольо
Ганчево; Желка Иванова Илчева, Стара Загора,
ул. Тракийка 19, квартал Кольо Ганчево; Галина
Иванова Желязкова, Стара Загора, ул. Тракийка
19, квартал Кольо Ганчево; Иван Петров Иванов,
с. Кранево, област Добрич, ул. Иван Шишман
5; Недка Кондова Иванова, с. Кранево, област
Добрич, ул. Цар Иван Шишман 5.
Второ гражданско отделение, 2070/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2568/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Станка Русева Овчарова чрез адвокат
Бойка Станчева, Варна, ул. Поп Харитон 11,
срещу Ефтим Неделчев Неделчев чрез адвокат
Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон Първи
6, подн. А, ет. 1; Василка Петрова Неделчева чрез
адвокат Димитър Петров, Варна, ул. Цар Симеон
Първи 6, подн. А, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 2317/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
378/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Тал инженеринг“ – ЕООД, София, район
„Панчарево“, Индустриална зона, Казичене-запад,
срещу „Багеди Ауто“ – ООД, чрез адвокат Ангел
Николов Донов, Варна, ул. Радко Димитриев 7;
„Поли 2007“ – ЕООД, чрез адвокат Ангел Николов
Донов, Варна, ул. Радко Димитриев 7.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1290/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2084/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Недялка Паунова Върбанова, Пловдив,
бул. Руски 73; Павлин Георгиев Върбанов, Пловдив, бул. Руски 73; Фанка Георгиева Нонева чрез
адвокат Ивон Василева Трендафилова-Чамбова,
Пловдив, бул. Шести септември 158, ет. 2, ап. 5,
срещу Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов
1, Пловдив.
Трето гражданско отделение, 1428/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
363/2012 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Десислава Иванова Войнска, Кюстендил, ул. Шести септември 9, бл. 21, вх. Б,
ет. 4, срещу Иван Игнатов Атовски, Кюстендил,
ул. Людмил Янков 31, вх. Г, ет. 6, ап. 2; Росица
Димитрова Атовска, Кюстендил, ул. Людмил
Янков 31, вх. Г, ет. 6, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 1778/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1621/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Цветанка Костадинова Жерабска
чрез адвокат Емилия Кунчева Тончева, София,
ул. Цар Асен 28, ет.3, ап. 5, срещу Даниела Димитрова Йорданова-Алексова чрез адвокат Наталия
Гьонева, София, ул. Добруджа 15, ет. 1, ап. 1;
Кирил Димитров Алексов чрез адвокат Наталия
Гьонева, София, ул. Добруджа 15, ет. 1, ап. 1; Симона Кирилова Алексова чрез адвокат Наталия
Гьонева, София, ул. Георги Сава Раковски 127,
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ет. 2, ап. 229; Борян Железов Дончев, София, ул.
Трепетлика 31, бл. 33, вх. А, ет. 1, ап. 2; Румяна
Веселинова Дончева, София, ул. Трепетлика 31,
бл. 33, вх. А, ет. 1, ап. 2; Наталия Александрова
Гьонева, София, ул. Георги Сава Раковски 127,
ет. 2, ап. 229.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 984/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 225/2012 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Иван Георгиев Фарашев чрез адвокат
Людмила Алексиева, Сливен, ул. Г. С. Раковски 1,
офис 10, срещу едноличен търговец Стоян Петров
Кондев с фирма „Кондев – Стоян Кондев“ чрез
адвокат Станимир Русев Комбалов, Сливен, ул.
Раковска 19, ет. 2, офис 11.
Четвърто гражданско отделение, 1037/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 296/2012 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Милан Манолов Манолов чрез
адвокат Атанас Велев, Хасково, ул. Отец Паисий
32, ет. 2; Венета Миланова Манолова чрез особен
представител адвокат Атанас Лазаров Велев, Хасково, ул. Отец Паисий 32, ет. 3, срещу Пламен
Йорданов Петков, Хасково, ул. Ком 6, вх. В,
ет. 2, ап. 6; Марияна Димова Петкова, Хасково,
ул. Ком 6, вх. В, ет. 2, ап. 6; Иван Манолов Манолов, Хасково, бул. Георги Сава Раковски 30,
вх. Г, ет. 7, ап. 20.
Четвърто гражданско отделение, 1291/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 240/2012 по описа на Апелативен съд Вар
на, подадена от Христо Василев Христов чрез
адвокат Мая Миронова, Плевен, ул. Димитър
Константинов 23; Анка Костадинова Христова
чрез адвокат Мая Миронова, Плевен, ул. Димитър
Константинов 23; Яна Христова Василева чрез
адвокат Мая Миронова, Плевен, ул. Димитър
Константинов 23, срещу Иван Христов Недялков
чрез пълномощник Димитър Петров, Варна, ул.
Цар Симеон І № 6, вх. А, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1331/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 328/2012 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Николай Илиев
Буковски чрез адвокат Румяна Тодорова, Враца,
ул. Мито Цветков 2, ет. 4, офис 2.
Четвърто гражданско отделение, 1362/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 2788/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от Николай Василев Димитров
чрез адвокат Петко Захариев Илчев, София, бул.
Патриарх Евтимий 75, ап. 12; Росица Панчева
Пандова чрез адвокат Петко Захариев Илчев,
София, бул. Патриарх Евтимий 75, ап. 12, срещу
Вельо Веселинов Георгиев чрез адвокат Македони Бизов, София, бул. Витоша 1А, Търговски
дом, кантора 241; Димитър Ангелов Стойчев
чрез майка му Д. Стойчева, Велинград, област
Пазарджик, ул. Кокиче 6.
Четвърто гражданско отделение, 1430/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
317/2012 по описа на Окръжен съд Видин, пода-
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дена от „Магнит В-2“ – ЕООД, представлявано
от управителя Росен Нешев, чрез адвокат Соня
Иванова, Видин, ул. Търговска 9, ет. 2, офис 2,
срещу Даниела Цветанова Иванова, Белоградчик, област Видин, ул. Стара планина 8, вх. А,
ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1022/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1291/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Софийски градски съд, София, бул.
Витоша 2, срещу Бистра Тодорова Димитрова
чрез адвокат Иглика Василева, София, ул. Марко
Балабанов 4а, ет. 4; Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1296/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 183/2011
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
„Вамос Меритайм“ – ООД, Варна, ул. Хан Крум
11, ет. 2, срещу „Данске Банк“ А/С чрез адвокат
Ангел Ангелов Ганев, София, бул. Цар Освободител 8А, ет. 4; „Фенкор Варна Лимитид“ – ЕООД,
в несъстоятелност, чрез синдик Янко Николов
Стоянов, Варна, ул. Радко Димитриев 7; „Фенкор
Варна Лимитид“ – ЕООД, в несъстоятелност,
Варна, ул. Кръстьо Мирски 11а, ап. 4.
Второ търговско отделение, 82/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 64/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Йорданка Петрова Петрова-Василева, адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. П. Хилендарски
33, офис 3, срещу Гаранционен фонд, София, ул.
Граф Игнатиев 2, и трета страна Ивайло Стефков
Иванов, Нова Загора, ул. Атанас Димитров 28.
Второ търговско отделение, 421/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Държавен фонд „Земеделие“, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 136, срещу „Ангор – 07“ – ООД,
Дупница, ул. Възраждане 4.
Второ търговско отделение, 469/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2559/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗА Д „А лианц Българи я“ – А Д,
София, бул. Княз Дондуков 59, срещу ЗД „Евро
инс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43.
Второ търговско отделение, 780/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3892/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън 2“ – ЕООД, София, ул. Георги Раковски 130, ет. 1, ап. 4, срещу „Лийгал
индепенданс – България“ – ЕООД, София, ул.
Московска 17, ет. 3; Индерпал Сингх Бати, адвокат Валери Пенев, София, ул. Славянска 18а,
вх. 1, ет. 1, ап. 6.
Второ търговско отделение, 934/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
663/2011 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „Лео – Спринт“ – ЕООД, Стара Загора, м. Методий Кусев, бл. 57, ет. 2, ап. 8, срещу
Николай Димитров Вълков, Стара Загора, бул.
Цар Симеон Велики 39.
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НА 24.09.2013 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1263/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6722/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Техноконсулт – Калчев“ – ЕООД,
чрез адвокат Сава Савов, София, ул. Позитано
8, срещу „Соларис – АС“ – ЕООД, чрез адвокат
Антон Узунов, София, бул. Христо Ботев 28, ет. 4.
Второ търговско отделение, 1282/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1067/2011 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от ЕТ Атанаска Костадинова Стоянова
с фирма „Наси – Ат. Стоянова“ чрез адвокат
Румен Величков, Варна, ул. Княз Борис І № 115
(ДКС), срещу „Си Про“ – ЕООД, чрез адвокат
Петър Владов, Варна, ул. Радецки 13, ет. 2, ап. 2.
Второ търговско отделение, 212/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2386/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от Траянка Стоянова Янкова чрез адвокат
Кирил Илиев Николов, София, бул. Македония
12, ет. 3, и страна Застрахователна компания
„Български имоти“ – АД, София, кв. Иван Вазов,
ул. Балша, бл. 8.
Второ търговско отделение, 286/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 372/2011
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
Димитър Василев Курдов чрез адвокат Дарена
Арамова, София, ул. Златен рог 22, ет. 10, офис
26, срещу „Стария дъб – 97“ – ООД, Търговище,
хотел „Мизия“ 121.
Второ търговско отделение, 486/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3407/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Васка Георгиева Глушкова чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Паисий
Хилендарски 33, офис 3, срещу ЗК „Български
имоти“ – АД, София, ж. к. Иван Вазов, ул. Балша, бл. 8.
Второ търговско отделение, 679/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2417/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от „М И С Проекти“ – ЕООД, чрез адвокат
Йоанна Иванова, София, ул. Георги С. Раковски
130, ет. 2, ап. 4, срещу „Вектор мениджмънт
България“ – ЕООД, чрез адвокат Яна Даскалова,
София, ул. Марко Балабанов 2, ет. 3 – 5.
Второ търговско отделение, 752/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
61/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Пловдивпроект“ – ООД, чрез адвокат Тереза Стоименова Янева-Стратиева, София,
ул. Двадесети април 19, ет. 2, срещу държавата
чрез министъра на регионалното развитие и
благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и
Методий 17 – 19.
Второ търговско отделение, 773/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Почивно дело и квалификация“ – ЕАД,
чрез адвокат Ренета Колева Стойчева, Варна, ул.
Поп Харитон 10, срещу „Е.ОН. България продажби“ – АД, чрез адвокат Паскал Детелинов Генов,
Варна, бул. Сливница 98, вх. 2, ет. 4, ап. 1.
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Второ търговско отделение, 849/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3962/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „СК – 13 Финанс“ – АД, чрез адвокат
Антонина Славейкова Рибарова, София, ж. к.
Илинден, бл. 20-2, ет. 1, ап. 2, срещу „Кристиян
98“ – ЕООД, чрез адвокат Борислав Вълчев, София, бул. Тодор Александров 137, ет. 6; „Здравец
Инженеринг“ – ООД, чрез адвокат Деян Величков
Борисов, София, ул. Владайска 8, ет. 1.
НА 25.09.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 723/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3186/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Евдокия Славеева Толева чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Янаки Славчов Толев чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Николина Славева Кираджиева
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Светлозар Добринов Толев
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Весела Василева Толева
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Галя Илиева Толева чрез
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Анка Александрова Нивичка чрез
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет.3; Евдокия Александрова Дойчинова
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3; Слава Маринова Толева
чрез адвокат Катерина Михайловска, София,
ул. Света София 8, ет. 3; Ангел Асенов Толев
чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул.
Света София 8, ет. 3, срещу Мария Атанасова
Калоферова, София, ж. к. Дружба, бл. 225, вх. А,
ап. 23; Георги Димитров Калоферов, София, ж.
к. Дружба, бл. 225, вх. А, ап. 23; Димо Стоянов
Грозев чрез адвокат Венцислав Панчев, София,
ул. Алабин 42 – 44, ет. 3, ап. 10; Катя Цонева
Грозева чрез адвокат Венцислав Панчев, София,
ул. Алабин 42 – 44, ет. 3, ап. 10; Елена Стоянова
Димитрова, София, кв. Бояна, ул. Иваница Данчев 8; Цветанка Стайкова Клисурска, София, кв.
Бояна, ул. Десислава 10; Надежда Костадинова
Заркова-Христова чрез адвокат Нели Спасова,
София, ул. Ивайло 10.
Първо гра ж данско отделение, 2033/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 449/2012 по описа на Окръжен съд
Пазарджик, подадена от Добринка Димитрова
Иванова чрез адвокат Мариана Иванова Биркова-Пешева, Пловдив, ул. Кубрат 8, ет. 1, ап. 4;
Нели Петрова Иванова чрез адвокат Мариана
Иванова Биркова-Пешева, Пловдив, ул. Кубрат
8, ет. 1, ап. 4; Димитър Петров Иванов чрез
адвокат Мариана Иванова Биркова-Пешева,
Пловдив, ул. Кубрат 8, ет. 1, ап. 4, срещу Митра
Николова Чопева чрез адвокат Шишман Ибраимов Хаджиев, Велинград, бул. Хан Аспарух 7;
Благовест Иванов Чопев, София, ж.к. Младост
1, бл. 22, вх. 4, ет. 2, ап. 76; Светлозар Иванов
Чопев, София, ж. к. Гевгелийски 5, вх. А, ет. 3;
Ангел Иванов Чопев, София, ул. Леонид Янков
23, вх. 1, ет. 1, ап. 5.
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Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 668/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8125/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Никола Кръстев Димитров чрез адвокат Илиян Чолпанов, София, ул. Ангел Кънчев
28; Йорданка Петрова Димитрова чрез адвокат
Илиян Чолпанов, София, ул. Ангел Кънчев 28,
срещу Илия Свиленов Йорданов, с. Горни Лозен;
Росица Свиленова Томанова, с. Горни Лозен;
Дафина Радева Янакиева, с. Горни Лозен; Ели
Илиева Петрова, с. Горни Лозен; Георги Илиев
Мешалов, с. Горни Лозен; Боянка Любомирова
Попова, с. Горни Лозен; Силвия Любомирова
Ангелова, с. Горни Лозен.
Второ гражданско отделение, 933/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2412/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Методи Митов Петков чрез адвокат
Галина Илиева, София, ул. Света София 8, ет. 5,
офис 9, срещу „Инком – 94“ – ООД, чрез адвокат
Васил Христакиев, София, ул. Позитано 9, вх. Б,
офис 17; Михаела Иванова Венкова, София, ул.
Странджа 83.
Второ гра ж данско отделение, 6/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
188/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Никола Борисов Вапцаров чрез адвокат Нели Арабаджиева, София, бул. Стамболийски
24, ет. 5, ап. 14, срещу държавата, представлявана
от министъра на регионалното развитие и благо
устройството, чрез областния управител на област
Благоевград, пл. Георги Измирлиев 9, Благоевград,
Венера Иванова Вапцарова чрез адвокат Вяра
Мукова, София, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б,
ет. 3 – 5; Мая Борисова Вапцарова чрез адвокат
Вяра Мукова, София, ул. Марко Балабанов 4А,
вх. Б, ет. 3 – 5.
Второ гражданско отделение, 44/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14616/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Таков Николов чрез адвокат Велислав Величков, София, бул. Витоша 4,
ет. 1; Даниела Иванова Николова чрез адвокат
Велислав Величков, София, бул. Витоша 4, ет. 1;
„Банка Пиреос България“ – АД, представлявано
от Томислав Людмилов Файтонджиев, София, бул.
Цариградско шосе 115Е, срещу Емилия Такова
Делчева чрез адвокат Димитър Колев, Пловдив,
бул. Шести септември 177.
Второ гражданско отделение, 1438/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12730/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Катерина Петрова Челанова чрез
адвокат Виолета Вангелова, София, ул. Хан Аспарух 32, партер, срещу Симеон Иванов Димитров
чрез адвокат Алберт Стоев, София, ул. Позитано
3, ет. 3, кантора 28.
Второ гражданско отделение, 2546/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2396/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Светлана Цветкова Василева-Георгиева, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
85; Момчил Христов Недялков чрез адвокат Валентин Георгиев, София, бул. Евлоги и Христо
Георгиеви 85; Васил Михайлов Кубадинов чрез
адвокат Валентин Георгиев, София, бул. Евлоги
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и Христо Георгиеви 85; Александрина Антонова
Колева чрез адвокат Валентин Георгиев, София,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85; Велина Бог
данова Мавродинова чрез адвокат Валентин Георгиев, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
85; Ирина Стефанова Ковачева-Мавродинова чрез
адвокат Валентин Георгиев, София, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви 85, срещу Мариана Тодорова
Маркова, София, бул. Патриарх Евтимий 52, ет. 5;
Кина Григорова Ташкова, Плевен, ж.к. Дружба,
бл. 136, вх. Б, ет. 3, ап. 11; Михаил Христов Недялков, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
85; Теменуга Михайлова Димитрова, София, бул.
Евлоги и Христо Георгиеви 85; Филип Емилов
Владков, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85; Амира Ангелова Методиева, София, бул.
Евлоги и Христо Георгиеви 85; Сияна Емилова
Василева, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85; Диана Симеонова Христова, София, бул.
Евлоги и Христо Георгиеви 85; Никола Тодоров
Николов чрез адвокат Марина Маврова, София,
бул. Витоша 38, ет. 1, ап. 4; Йоанна Симеонова
Рачева,София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85.
Второ гражданско отделение, 2921/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1181/2012 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Община Червен бряг, ул. Антим Първи
1, срещу Ваня Цветанова Кънова чрез адвокат
Цветелин Цветанов, Червен бряг, ул. Екзарх Йосиф 10; Йордан Петров Кънов, Червен бряг, ЖП
Фондови жилища, ЖП гара 593; Силвия Петрова
Симеонова, Червен бряг, ул. Радомирска 17А.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1265/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
365/2012 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Иван Енчев Бонев, Стара Загора, кв.
Три чучура, срещу „Напоителни системи“ – ЕАД,
Стара Загора, бул. Методи Кусев 2.
Трето гражданско отделение, 1431/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1024/2012 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Красимир Николаев Терзиев, гр.
Левски, ул. Васил Левски 12, срещу Общинско
предприятие „БКС – Левски“ чрез адвокат Юлия
Стефанова, Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 2, офис 1;
Община гр. Левски, Левски, ул. П. К. Яворов 18.
Трето гражданско отделение, 1630/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1162/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Апелативна прокуратура – Пловдив,
Пловдив, пл. Съединение 3, срещу Димитър Стефанов Ватралев, Пловдив, ул. Четвърти януари 34А.
Трето гражданско отделение, 1885/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4201/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Г. С.
Раковски 47, срещу Кристиан Димитров Гьошев
чрез адвокат Георги Спасов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 41, партер.
Трето гражданско отделение, 1894/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
641/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Красимира Василева Атанасова чрез
адвокат Стоян Пасев, Варна, ул. Радецки 9, партер,
офис 2; Пламен Василев Георгиев чрез адвокат
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Стоян Пасев, Варна, ул. Радецки 9, партер, офис
2; Йорданка Костадинова Вълкова чрез адвокат
Стоян Пасев, Варна, ул. Радецки 9, партер, офис
2; Паулина Петкова Вълкова чрез адвокат Стоян Пасев, Варна, ул. Радецки 9, партер, офис 2;
Константин Петров Вълков чрез адвокат Стоян
Пасев, Варна, ул. Радецки 9, партер, офис 2; Купен Трифонов Вълков чрез адвокат Стоян Пасев,
Варна, ул. Радецки 9, партер, офис 2; Екатерина
Трифонова Вълкова чрез адвокат Стоян Пасев,
Варна, ул. Радецки 9, партер, офис 2, срещу Данаил
Симеонов Бракьовски чрез адвокат Петър Владов,
Варна, ул. Велико Христов 15, ет. 1, ап. 2; Станислав
Желязков Донев чрез особен представител Ани
Бонева, Варна, ул. Фредерик Ж.-Кюри 17.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1276/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
837/2012 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Пенчо Великов Великов чрез адвокат Здравка
Марчева, Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 1, срещу Димитър Рачев Рандев чрез адвокат Костан Тончев,
Бургас, ул. Охрид 5.
Четвърто гражданско отделение, 1302/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
206/2012 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от „Пристанищен комплекс – Лом“ – ЕАД,
представлявано от Константин Трендафилов Костадинов, Лом, ул. Пристанищна 21, срещу Камелия
Михайлова Радкова, Лом, ул. Никола Войводов 8.
Четвърто гражданско отделение, 1312/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 112/2012 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Атанас Иванов Стойков, Елхово, ул.
Търговска 84, ет. 2, срещу Георги Николов Торлозов,
Елхово, ул. Видин 3; Валентин Николов Торлозов,
Бургас, Окръжен затвор.
Четвърто гражданско отделение, 1349/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11457/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от Марио Теофанов Никифоров чрез адвокат
Свилен Карапанчев, София, бул. България 102,
офис-център Белисимо, офис 65, срещу Виктория
Стефанова Казакова, София, ул. Монтевидео 21,
НСОУ, и трета страна АСП – Дирекция „Социално
подпомагане“ – Красно село, София, ул. Ами Буе
79, Отдел „Закрила на детето“.
Четвърто гражданско отделение, 14/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
516/2012 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Община Ихтиман, представлявана
от Калоян Илиев – кмет, Ихтиман, ул. Цар Освободител 123, срещу Стефка Георгиева Данчова,
Ихтиман, ул. Софроний Врачански 75.
Четвърто гражданско отделение, 48/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
717/2012 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Ангел Веселинов Шопов чрез адвокат
Иван Църцаров, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2,
ет. 2, срещу Община Пазарджик, бул. България 2,
Пазарджик.
Четвърто гражданско отделение, 2578/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1083/2012 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Анчо Бойков Александров, Търгови-
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ще, ул. Бойчиновци 4, срещу Румина Димитрова
Гергова чрез адвокат Милка Цветанова, Плевен,
ул. Ресен 8, вх. А.
Четвърто гражданско отделение, 3248/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 563/2012 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Велко Маринов Велков, с.
Водолей, област Велико Търново, къща 83, срещу
Петър Николов Колев чрез адвокат Лили Матева,
Велико Търново, ул. Васил Левски 15, ет. 9.
Четвърто гражданско отделение, 3715/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9945/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Ейвън Козметикс България“ – ЕООД,
чрез адвокат Таня Любомирова Футекова, София,
бул. Патриарх Евтимий 22, ап. 3, срещу Виолета
Янкова Йорданова чрез адвокат Николай Вълков,
София, ул. П. Парчевич 27.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 529/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1033/2011
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от
„Хисар 21“ – ООД, Хисаря, ул. Петко Каравелов
5, срещу „Малакови“ – ООД, Хисаря, ул. Иванка
Пашкулова 10.
Второ търговско отделение, 595/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1880/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Съни Травел Клуб“ – ЕООД, София, бул. Никола
Вапцаров 16, срещу „Слънчев бряг“ – АД, Несебър,
к. к. Слънчев бряг.
Второ търговско отделение, 629/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1000/2010
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Христо Венциславов Къртев, София, бул. Македония 12, ет. 3, срещу „Интерамерикан България
ЗЕАД“ – ЕАД, София, бул. Ал. Стамболийски 55,
ет. 7, офис 12.
Второ търговско отделение, 700/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 269/2012
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Пеньо Димов Дойков, София, ул. Ангел връх, бл. 1,
вх. А, ет. 2, ап. 1, срещу „Застрахователна компания
„Лев инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д, и
трета страна Страхил Цветанов Георгиев, София,
кв. Волуяк, ул. Победа 3.
Второ търговско отделение, 727/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3680/2012
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Даниел Валентинов Варадинов, действащ като ЕТ
с фирма „Дани – Даниел Варадинов“, Костинброд,
ул. Охрид 64 А, срещу „Застрахователна компания
Лев инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 798/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3891/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена
от „Ефект 3“ – ООД, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 29, срещу Франциско Хавиер Портеро
Муньос, София, ул. Бузлуджа 4, партер.
Второ търговско отделение, 60/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 10879/2012
по описа на Софийски градски съд, подадена от
Радослав Григоров Георгиев, София, ж.к. Люлин,
ул. 503, бл. 543, вх. Б, ет. 1, ап. 27, срещу „ХДИ
Застраховане“ – АД, София, ул. Раковски 99.
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Второ търговско отделение, 1292/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3219/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от Сдружение с нестопанска цел „ЛССПЗ
Черноморски приятели“, Варна, ул. Хан Крум 23,
срещу Сдружение с нестопанска цел „Велика ложа
на старите, свободни и приети зидари в България“
чрез адвокат Цветанка Иванова, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 126, ет. 5.
Второ търговско отделение, 1332/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1463/2012 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Инвестбанк“ – АД, София, бул. България
83А, срещу Евгения Радославова Тодорова чрез
адвокат Соня Атанасова, Бургас, ул. Шейново 24,
ет. 3; Тони Николов Петков, Рибарица; Марин
Василев Маринов, с. Рибарица.
Второ търговско отделение, 1643/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1200/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Нели Кирилова Петрова чрез адвокат Недялко Шилев, Пловдив, ул. Опълченска 10,
срещу Петър Асенов Асенов, Смолян, ул. Тракия 7;
Застрахователно дружество „Армеец“ – АД, София,
ул. Стефан Караджа 2.
НА 25.09.2013 Г. ОТ 9,30 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1454/2012, по
касационна жалба срещу решението на Висшия
адвокатски съвет от 14.09.2012, подадена от Силвия
Георгиева Славева, София, бул. Витоша 104, ет. 3,
ап. 14, срещу Висш адвокатски съвет, София, ул.
Калоян 1А.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 805/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 386/2010
по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от
„Геостройкомплект“ – ЕООД, Хасково, ул. Шести
септември 9, ап. 12, срещу Антон Ройдев Бонев,
Сливен, ул. Московска 10, и страна Добрина Стефанова Чанова, София, ж. к. Разсадника, бл. 13,
вх. Д, ап. 127.
НА 26.09.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1639/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
215/2012 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; Тихомир
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, срещу
Стефка Димитрова Джакова чрез лице за съдебен
адрес Николай Ташев, Варна, бул. Владислав
Варненчик 10; Татяна Симеонова Жековска чрез
лице за съдебен адрес Николай Ташев, Варна, бул.
Владислав Варненчик 10.
Първо гражданско отделение, 1803/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8113/2011 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Николай Илиев Петров чрез адвокат
Дария Колева, София, бул. Македония 50, вх. Б,
ап. 2; Иванка Илиева Долдурова чрез адвокат
Дария Колева, София, бул. Македония 50, вх. Б,
ап. 2; Янка Димитрова Стойкова чрез адвокат
Дария Колева, София, бул. Македония 50, вх. Б,
ап. 2; Мария Методиева Петрова чрез адвокат
Дария Колева, София, бул. Македония 50, вх. Б,
ап. 2; Даниела Петрова Якимова чрез адвокат
Дария Колева, София, бул. Македония 50, вх. Б,
ап. 2; Елена Петрова Георгиева чрез адвокат
Дария Колева, София, бул. Македония 50, вх. Б,
ап. 2; Симеон Величков Данев чрез адвокат Дария
Колева, София, бул. Македония 50, вх. Б, ап. 2;
Тодор Величков Данев чрез адвокат Дария Колева, София, бул. Македония 50, вх. Б, ап. 2; Илия
Божилов Шарлийски чрез адвокат Дария Колева,
София, бул. Македония 50, вх. Б, ап. 2; Виолетка
Божилова Христова чрез адвокат Дария Колева,
София, бул. Македония 50, вх. Б, ап. 2; Олга Иванова Велкова чрез адвокат Дария Колева, София,
бул. Македония 50, вх. Б, ап. 2; Татяна Иванова
Панева чрез адвокат Дария Колева, София, бул.
Македония 50, вх. Б, ап. 2, срещу Янко Вакрилов
Георгиев,София, ж. к. Иван Вазов, бл. 31, вх. Б,
ет. 9, ап. 30; Цветанка Няголова Вакрилова чрез
адвокат Янко Вакрилов, София, ж. к. Иван Вазов,
бл. 31, вх. Б, ет. 9, ап. 30.
Първо гражданско отделение, 2046/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9499/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Иван Любомиров Георгиев чрез адвокат
Стоян Андреев Андреев, София, ул. Добруджа 15,
ет. 2, ап. 4, срещу Станчо Симеонов Станчев чрез
адвокат Веска Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А,
ет. 4; Людмил Симеонов Станчев, София, ул. Бадемова гора 32 – 32А; Столична община, София,
ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 2215/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2982/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от Тодорка Йорданова Георгиева чрез адвокат
Петър Антонов, София, ул. Преспа 2, ет. 2; Цветанка
Йорданова Крайчева чрез адвокат Петър Антонов,
София, ул. Преспа 2, ет. 2, срещу Вяра Христова
Байкова чрез адвокат Илия Илиев, София, ул. Цар
Асен 36, ет. 1, ап. 4; Параскева Стоянова Христова
чрез адвокат Илия Илиев, София, ул. Цар Асен 36,
ет. 1, ап. 4; Мая Христова Кюрпанова чрез адвокат
Илия Илиев, София, ул. Цар Асен 36, ет. 1, ап. 4;
„Мегатурс 1“ – ООД, чрез адвокат Илия Илиев,
София, ул. Цар Асен 36, ет. 1, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 2252/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
385/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Община Варна, бул. Осми приморски полк
43, Варна, срещу Параходство „Български морски
флот“ – АД, чрез адвокат Бистра Господинова,
Варна, ул. Войнишка 3, ет. 3, ап. 12.
Първо гражданско отделение, 2253/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
428/2012 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от „Кимпекс 2001“ – ЕООД, чрез адвокат
Галин Исаев, Шумен, ул. Добри Войников 9 – 13,
срещу Румянка Радкова Иванова, Нови пазар, ул.
Дунав 24, ет. 1, ап. 1; Грета Валериева Иванова,
Нови пазар, ул. Дунав 24, ет. 1, ап.1; Янислава
Валериева Жекова, Нови пазар, ул. Славейков 7Б;
Георги Георгиев Кръстев, София, ж. к. Суха река,
ул. Константин Фотинов, бл. 23А, вх. А, ет. 5, ап. 13.
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Първо гражданско отделение, 3099/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 344/2012
по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от
Община Монтана, ул. Извора 1, Монтана, срещу
„Огоста“ – АД, Монтана, бул. Трети март 74, ет. 4.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 409/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
273/2010 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Милка Атанасова Кехайова чрез
адвокат Михо Радойнов, София, бул. Витоша
1А, Търговски дом, ет. 3, стая 351; Красимир
Василев Кичуков чрез адвокат Михо Радойнов,
София, бул. Витоша 1А, Търговски дом, ет. 3, стая
351, срещу Митко Василев Кичуков, Неделино,
ул. Георги Димитров 12; Миглена Иванова Дурева, Неделино, ул. Георги Димитров 12; Събка
Иванова Иванова, Златоград, ул. Миньорска
21; Северин Иванов Калайджиев, с. Тополица,
област Бургас; Теменужка Иванова Живкова,
Неделино, ул. Георги Димитров 12; Ружка Иванова Дуралиева, Неделино, ул. Георги Димитров
12; Сийка Стоянова Калайджиева, Неделино, ул.
Георги Димитров 12; Радка Ангелова Кичукова,
Неделино, ул. Георги Димитров 12.
Второ гражданско отделение, 713/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 901/2012
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от
Анна Костадинова Стефанова, Пловдив, ж. к.
Тракия, бл. 2, вх. Б, ет. 5, ап. 20, срещу Иванка
Христева Стефанова, Пловдив, ул. Копривщица
55, ет. 6, ап. 18.
Второ гражданско отделение, 1279/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8450/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от Лозан Александров Лозанов, Нови Искър,
кв. Кумарица, ул. Царевец 2, срещу Нина Методиева Гикова, София, ул. Опълченска 41А, вх. Г,
ет. 4, ап. 60; Руса Стоева Лозанова, София, ж.к.
Младост 1, бл. 23, вх. 2, ет. 4, ап. 24; Александър
Тодоров Лозанов,София, ж. к. Младост 1, бл. 23,
вх. 2, ет. 4, ап. 24; Миропа Серафимова Лозанова,
Нови Искър, ж. к. Кумарица, ул. Царевец 2.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1005/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1304/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Константин Стоянов Панайотов чрез
адвокат Никола Георгиев, Пловдив, бул. Шести
септември 173, ет. 4; Лилия Петева Панайотова
чрез адвокат Никола Георгиев, Пловдив, бул.
Шести септември 173, ет. 4, срещу Тодор Стойков
Хаджийски, с. Марково, община Родопи, област
Пловдив.
Трето гражданско отделение, 1323/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
164/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от „С Г Инженеринг“ – ООД, чрез адвокат
Цветан Здравков Хаджийски, София, ул. Алабин
33, кантора 230, срещу Светлана Георгиева Илиева,
София, ж. к. Хиподрума, бл. 114, вх. Б, ет. 6, ап. 35.
Трето гражданско отделение, 1345/2012, по
касационна жалба срещу решението от 27.07.2012
на Висшия адвокатски съвет, подадена от Росен
Андреев Карадимов, Банкя, ул. Балчик 4, срещу Де-
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яна Димитрова Марчева чрез адвокат Иван Петров
Минков, София, бул. Христо Смирненски 14, ет. 4;
Висш адвокатски съвет, София, ул. Калоян 1А.
Трето гражданско отделение, 1350/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
236/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Елена Димитрова Гекова чрез адвокат
Валентина Йонова, София, ул. Цар Иван Шишман
8, ет. 3, Адвокатско дружество „Добрев, Кинкин
и Люцканов“; Павел Георгиев Миланов чрез адвокат Десислава Георгиева Георгиева, София, ул.
Солунска 41, ет. 1; Рени Драганова Шишкова чрез
адвокат Десислава Георгиева Георгиева, София, ул.
Солунска 41, ет. 1, срещу Стела Нинкова Димитрова
чрез адвокат Стоян Андреев Андреев, София, ул.
Добруджа 15, ет. 2, ап. 4; Даниел Иванов Шопов
чрез адвокат Десислева Георгиева, София, ул. Цар
Асен 9Б, партер; Веселин Севдалинов Здравков,
Благоевград, ул. Липа 28; Асен Дачов Славчев,
София, ж.к. Лев Толстой, бл. 46, ет. 2, ап. 6; Йордан
Георгиев Делчев, София, ж.к. Дианабад, бл. 32,
вх. В, ет. 1, ап. 47.
Трето гражданско отделение, 1376/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13598/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стойчо Ангелов Стоев чрез адвокат
Димитър Бакърджиев, Пловдив, ул. Братя Пулиеви
1, срещу Министерство на отбраната, София, ул.
Дякон Игнатий 3.
Трето гражданско отделение, 1408/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1391/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от Уляна Тодорова Кирилова чрез адвокат
Валентин Бенатов, София, ул. Цар Асен 25, срещу
„Столичен електротранспорт“ – ЕАД, София, бул.
Княгиня Мария-Луиза 193.
Трето гражданско отделение, 1112/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10502/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Петрол“ – АД, София, бул. Черни връх
43, срещу Братислав Илиев Кръстев чрез адвокат
Димитър Коцин, София, ул. Никола Обрешков 2,
вх. Б, ет. 1, офис 2.
Трето гражданско отделение, 1354/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
383/2012 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от „Дом за медико-социални грижи за деца“,
Плевен, ул. Стоян Михайловски 6, срещу Иржина
Иванова Тонкова-Костова чрез адвокат Валентин
Тодоров Иванов, Плевен, ул. Полтава 4, вх. Б, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 773/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9194/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Български циркове и Лунапарк“ – ООД,
чрез адвокат Лилия Петрова Борисова, София, ул.
Ангиста, бл. 2-4, вх. 1, ап. 2, срещу Зоя Калоферова Димитрова, София, ж. к. Дианабад, бл. 18,
вх. Б, ап. 24.
Четвърто гражданско отделение, 1176/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
475/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ – АД, чрез адвокат Слави Неделчев Славов,
София, бул. П. Евтимий 66, вх. Б, ап. 18, срещу
Младен Стефанов Петров чрез процесуален представител Левен Сабинов Северинов, Русе, ул. Д-р
Петър Берон 9, вх. 1, ет. 2.
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Четвърто гражданско отделение, 1354/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
182/2012 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Синтекс“ – ЕООД, чрез адвокат Мария
Петрова Димитрова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1
и 2, срещу Наско Господинов Начев чрез адвокат
Анелия Димитрова, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14,
кантора 207; Вълка Иванова Димова, с. Крумово,
област Ямбол, ул. Георги С. Раковски 26, и трета
страна ЗАД „ОЗК – Застраховане“ – АД, София,
ул. Света София 7, ет. 5.
Четвърто гражданско отделение, 1384/2012,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 173/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Александър Янков Димитров чрез
процесуален представител Теодора Гинчева, София,
ул. Купените 20, ет. 7, ап. 26, срещу Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1406/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10413/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от Бойка Иванова Янчовска-Георгиева чрез
адвокат Красимир Евлогиев Григоров, София, ул.
Позитано 8, ет. 3, срещу Емил Василев Георгиев
чрез адвокат Ивайло Димитров Данов, София, бул.
Витоша 10, ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1416/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
742/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Максим Светославов Савов чрез адвокат Снежана Христова Стефанова,
Пловдив, ул. Хан Кубрат 2, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 1449/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
484/2012 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Атанас Ангелов Капралов чрез адвокат
Светлана Нейкова, София, ул. 20-ти април 19, ет. 2,
срещу Община Димитровград, ул. Г. С. Раковски
(В. Ленин) 15, Димитровград.
Четвърто гражданско отделение, 1460/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
666/2012 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Стефан Веселинов Георгиев чрез адвокат
Евгения Рачева, гр. Левски, ул. Яворов 1; ВПТК
„Единство 93“, с. Обнова, чрез адвокат Мария Кънова, Плевен, ул. Д. Константинов 37, ет. 2, офис 5.
Четвърто гражданско отделение, 1851/2013,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 3271/2012 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Водоснабдяване и канализация – Вар
на“ – ООД, Варна, ул. Прилеп 33, срещу Емил
Тодоров Агностев чрез адвокат Албена Пейчева,
Варна, ул. Ген. Радко Димитриев 7, офис 7.
НА 26.09.2013 Г. ОТ 10,00 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 101/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3935/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Христина Иванова Стоименова чрез
адвокат Райчо Райчев, София, ул. Панайот Волов
31Б, ет. 1, офис 5, срещу „Тиммо“ – ЕООД, чрез
адвокат Ростислав Шишков, София, ул. Виктор
Григорович 33, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 3560/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3/2013 по описа на Камара на частните съдебни
изпълнители, подадена от Министерство на пра-
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восъдието, София, ул. Славянска 1, срещу частен
съдебен изпълнител Недялка Ковачева, София, ул.
Ами Буе 24, ет. 2; Камара на частните съдебни
изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4.
НА 30.09.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1273/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
759/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Таня Миткова Авараки чрез адвокат
Юлия Савева, София, бул. Витоша 1А, Търговски
дом, ет. 1, кантора 166, срещу Илиян Атанасов
Илиев, София, ж.к. Люлин 9, бл. 986, вх. 3, ет. 6,
ап. 203; Ангел Михайлов Митов чрез адвокат Деню
Гогов, София, ул. Веслец 2, ет. 2; Елица Ангелова
Младенова чрез адвокат Деню Гогов, София, ул.
Веслец 2, ет. 2; Влайка Ангелова Найденова чрез
адвокат Деню Гогов, София, ул. Веслец 2, ет. 2;
Благой Ангелов Митов чрез адвокат Деню Гогов,
София, ул. Веслец 2, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1294/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
294/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Севдалина Петрова Иванова чрез адвокат
Петър Станев, Варна, ул. Александър Дякович 45,
ет. 4, срещу Живодар Ангелов Спасов чрез адвокат Драгомир Димов, Варна, бул. Сливница 100,
подн. А, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1257/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
826/2012 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена
от Николай Лилянов Пенев чрез адвокат Мариана
Симеонова, Плевен, ул. Ресен 8-А, срещу Община
Плевен, пл. Възраждане 2, Плевен.
Трето гражданско отделение, 1951/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2616/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Серафим Петров Изевков, гр. Раковски,
ул. Родопи 34, подн. 0, срещу Районно управление
„Социално осигуряване“ – Пловдив, ул. Войнишка
слава 20, ет. 1, подн. 0.
Трето гражданско отделение, 2616/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
546/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, Варна, ул.
Алеко Константинов 17, ет. 1, срещу Александър
Димитров Луканов чрез адвокат Кети БозуковаПеева, Сливен, ул. Йосиф Щросмайер 4, вх. Б,
ет. 1, ап. 2; Красимира Атанасова Димитрова чрез
адвокат Кети Бозукова-Пеева, Сливен, ул. Йосиф
Щросмайер 4, вх. Б, ет. 1, ап. 2, и контролираща
страна Върховна касационна прокуратура, София,
ул. бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 2682/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
259/2012 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Татяна Евгениева Петрова чрез
адвокат Светозар Арнаудов, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 19, вх. В, ет. 1, ап. 7, срещу „Идеал
Стандарт – Видима“ – АД, чрез адвокат Радослав
Александров, София, бул. Патриарх Евтимий 82.
Трето гражданско отделение, 3104/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 335/2012
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
Комисия за отнемане на незаконно придобито
имущество, Териториална дирекция – Бургас, чрез
процесуален представител Росица Иванова, Бургас,
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ул. Филип Кутев 26А, срещу Александър Иванов
Ковачев, Бургас, ж. к. Възраждане 37, вх. 4, ет. 6,
ап. 57, и контролираща страна Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
НА 30.09.2013 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 275/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2751/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Мустафа Юсеинов Мустафов чрез
адвокат Олег Василев Костадинов, София, бул.
Васил Левски 31, ет. 4; Имигюл Мусова Исова
чрез адвокат Олег Василев Костадинов, София,
бул. Васил Левски 31, ет. 4, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4,
и трета страна Боян Георгиев Кафеджиев, с.
Каменари, дом 68.
Първо търговско отделение, 350/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3457/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Дженерали Застраховане“ – АД, София, бул. Княз
Ал. Дондуков 68, срещу Милена Томова Томова
чрез адвокат Явор Валентинов Симеонов, София,
ж. к. Дружба 2, бл. 228, вх. А, ап. 60.
Първо търговско отделение, 396/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3052/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
ЕТ Юлиан Симеонов Проданов с фирма „Юлиан
Симеонов – Юли Комерс“, с. Гега, срещу Държавен
фонд „Земеделие“, София, бул. Цар Борис ІІІ № 136.
Първо търговско отделение, 406/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
563/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Благоустройствени строежи“ – ООД, с
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управител Иван Борисов Николов, Благоевград, ул.
Скаптопара 4, срещу Община Банско, пл. Никола
Вапцаров 1, Банско.
Първо търговско отделение, 420/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 737/2010 по
описа на Апелативен съд София, подадена от Румен
Славейков Сербезов, София, ул. Велико Търново 10,
срещу „Лиди – Р“ – АД, чрез адвокат Светлин Стойнев, София, бул. Генерал Тотлебен 11, ет. 3, ап. 11.
Първо търговско отделение, 458/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1473/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от Димитър Христов Христов чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Паисий Хилендарски
33, офис 3; Ивелин Христов Христов чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Паисий Хилендарски
33, офис 3, срещу ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс
Груп“ – АД, София, ул. Позитано 5, бл. 8.
Първо търговско отделение, 474/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11922/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Юри Спасов Веселинов чрез адвокат
Галин Манолов, София, ул. Васил Априлов 24,
партер, срещу „България портфолиос“ – ООД, с
управител Никола Лазаров Войнов чрез адвокат
Веселин Ненов, София, бул. Димитър Петков
111 – 113, ет. 4, ап. 11.
Първо търговско отделение, 2090/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2402/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Комисия за защита на потребителите
чрез процесуален представител Магдалина Петкова,
София, пл. Славейков 4А, срещу „Космо България
Мобайл“ – ЕАД, с изпълнителен директор Захариас
Коцибос, София, ж. к. Младост 4, Бизнес Парк
София, сграда 6.
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