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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 232 от 10 октом
ври 2013 г. за допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за резерва на
въоръжените сили на Република Бъл
гария, приет с Постановление № 145
на Министерския съвет от 2012 г.
 Постановление № 233 от 11 октом
ври 2013 г. за изменение на Устройстве
ния правилник на Държавната агенция
за бежанците при Министерския съ
вет, приет с Постановление № 59 на
Министерския съвет от 2008 г.
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циална идентификация на животните
и използването им, условията, реда и
контрола по събиране, въвеждане, под
държане и използване на информаци
ята в Интегрираната информацион
на система на Българската агенция
по безопасност на храните
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гласуване на заявленията за издаване
на визи
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232
ОТ 10 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за резерва на въоръжените сили
на Република България, приет с Постанов
ление № 145 на Министерския съвет от 2012 г.
(ДВ, бр. 54 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 52 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „висши военни
звания“ се добавя „еднократно за срока на
службата в резерва при особено големи за
слуги за укрепване и развитие на въоръже
ните сили“.
2. В ал. 4 след думите „да се извършва“
се добавя „еднократно за срока на службата
в резерва“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
7627

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233
ОТ 11 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Държавната агенция за бежанците при
Министерския съвет, приет с Постановление
№ 59 на Министерския съвет от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 34 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 и 58
от 2008 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г.
и бр. 55 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8, ал. 3 числото „133“ се заменя
със „183“.
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§ 2. Приложението към чл. 8, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 4
Численост на персонала на Държавната аген
ция за бежанците при Министерския съвет –
183 щатни бройки
Председател
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
Заместник-председатели
2
Експерт за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Инспекторат
1
Служител по сигурността на информацията
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
31
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно об
служване, процесуално представителство
и човешки ресурси“
14
ди рек ц и я „Финансово -счетоводни дей
ности, у правление на собственост та и
обществени поръчки“
17
Специализирана администрация
25
дирекция „Качество на процедурата, вре
менна закрила и компетентност за раз
глеждане на молбите“
14
дирекция „Международна дейност и Евро
пейски бежански фонд“
11
Териториални поделения
119
в т.ч.:
Рег ис т ра ц ион но -п риемат елен цен т ър –
София
68
Интеграционен център – София
7
Рег ис т ра ц ион но -п риемат елен цен т ър –
с. Баня, община Нова Загора
12
Транзитен център – с. Пъстрогор, община
32“
Свиленград

Заключителни разпоредби
§ 3. В Правилника за прилагане на Закона
за Министерството на вътрешните работи,
приет с Постановление № 126 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 24 от 2007 г., бр. 44 и 91 от
2008 г., бр. 1 и 68 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г.;
попр., бр. 8 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 40 и
90 от 2010 г., бр. 7, 19, 48, 51, 58, 63 и 97 от
2011 г., бр. 12 и 60 от 2012 г. и бр. 70 и 82 от
2013 г.), в чл. 151, ал. 1 числото „55 170“ се
заменя с „55 120“.
§ 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
7677
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 6
от 8 октомври 2013 г.

за изискванията към средствата за официална
идентификация на животните и използването
им, условията, реда и контрола по събир ане,
въвеж дане, поддържане и използване на
информацията в Интегрираната информа
ционна система на Българската агенция по
безопасност на храните
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията към средствата за офи
циална идентификация на животните и из
ползването им;
2. условията, редът и контролът по съби
ране, въвеждане, поддържане, използване на
информацията в Интегрираната информ а
ционна система (ИИС) на Българската агенция
по безопасност на храните (БАБХ).
Раздел ІІ
Средства за официална идентификация
Чл. 2. (1) Средствата за официална иден
тификация определят еднозначно животното,
на което са поставени. Чрез средствата за
официална идентификация се свързват данни
те за животните, въвеждани, съхранявани и
обработвани в ИИС.
(2) Средствата за официална идентификация
на животните са:
1. ушна марка;
2. електронни средства за идентификация:
а) електронна ушна марка;
б) инжектируем транспондер.
(3) Средствата за официална идентификация
се характеризират с цвят, размер и номер и
се одобряват от изпълнителния директор на
БАБХ.
(4) Средствата за официална идентификация
са единични или в комплект. Всяка част на
комплекта има един и същ номер:
1. комплектът се състои от:
а) две ушни марки;
б) ушна марка и електронна ушна марка;
2. средствата за идентификация, които се
използват поединично, са:
а) ушна марка;
б) инжектируем транспондер.
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(5) Българската агенция по безопасност на
храните осъществява контрол на средствата
за официална идентификация, определя пред
назначението, структурата и интервалите в
номерацията им, разпределението и начина
на изразходването им.
(6) Всеки номер на средството за официална
идентификация е уникален.
Чл. 3. (1) Ушните марки трябва да са:
1. изработени от гъвкав, пластичен мате
риал;
2. защитени от фалшифициране, лесно да
се разчитат през целия живот на животното
и надписът им да не може да се заличава;
3. направени така, че след поставяне на
животното да останат на мястото на поставяне,
да не причиняват болка или вреда;
4. от две части – „мъжка“ и „женска“, като
мъжкият елемент да има усилен пробивен връх.
(2) Ушните марки не могат да се използват
повторно.
(3) Когато за идентификация на животно
се използват две ушни марки, те се поставят
на лявото и дясното ухо на животното и съ
държат една и съща информация.
(4) Ушна марка за едри преживни животни,
която се поставя на мястото на изгубена или
повредена или на която надписът не може да
бъде разчетен, съдържа същия номер, като
към надписа се добавя тире и римска цифра,
показваща поредния номер на подмяната.
(5) Ушна марка за дребни преживни жи
вотни и свине, която се поставя на мястото
на загубена или повредена или на която
надписът не може да бъде разчетен, може да
съдържа различен номер, като се осигурява
връзка между стария и новия номер на ушната
марка в ИИС.
(6) Използваните за официална идентифи
кация електронни средства за идентификация
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. те са само четими пасивни, използващи
HDX (Half Duplex) или FDX-B (Full Duplex)
т ех нолог и я в съо т вет с т вие със с та н дар т
ISO 11784 и стандарт ISO 11785;
2. разчитат се от устройства (четци), отго
варящи на стандарт ISO 11785 и четящи HDX
и FDX-B електронни средства;
3. при използване на портативни четящи
устройства се четат от разстояние минимум
12 см за електронна ушна марка и инжекти
руем транспондер, а при използване на стаци
онарни четящи устройства – минимум 50 см
за електронните ушни марки.
Чл. 4. Средството за официална иденти
фикация e негодно за използване:
1. при производствен дефект;
2. ако вече е използвано;
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3. когато не отговаря на изискванията на
чл. 3, ал. 5.
Чл. 5. (1) Средствата за официална иден
тификация се считат за невалидни:
1. при пълна или частична невъзможност
да се разчита надписът/номерът им;
2. когато животното, на което са били
поставени, е умряло;
3. при повреждане по време на поставя
нето им.
(2) Комплект се обявява за невалиден, кога
то всичките му части са обявени за невалидни.
(3) Средствата за официална идентификация
се обявяват за невалидни от лицето, на което
са зачислени към момента на обявяването, чрез
съставяне на протокол, който предоставя на
съответната областна дирекция по безопасност
на храните (ОДБХ). Изпълнителният директор
на БАБХ утвърждава образец на протокола.
(4) Средствата за официална идентифика
ция, обявени за невалидни по реда на ал. 3,
се предоставят в ОДБХ.
(5) Редът и срокът за унищожаване на
невалидните средства за идентификация се
определят с инструкция, утвърдена от изпъл
нителния директор на БАБХ.
Раздел III
Специфични изисквания към средствата за
официална идентификация
Чл. 6. Средствата за официална иденти
фикация на животните са:
1. комплект ушни марки за едри преживни
животни (ЕПЖ);
2. комплект ушни марки – ушна марка и
електронна ушна марка за дребни преживни
животни (ДПЖ);
3. ушна марка за свине (СВ);
4. инжектируем транспондер за еднокопит
ни животни (ЕКЖ);
5. инжектируем транспондер за домашни
любимци от видовете, които подлежат на
идентификация.
Чл. 7. Средствата за официална иденти
фикация на ЕПЖ трябва да отговарят на
следните специфични изисквания:
1. да бъдат с жълт цвят;
2. състоят се от две части с минимални
размери – дължина 45 мм и ширина 55 мм;
3. структурата на номера е следната:
BG xx xxxxxx, като BG е кодът на България,
първите две цифри показват кода на произво
дителя и/или търговеца, а следващите шест
цифри са поредният номер на средството за
официална идентификация;
4. надписите на всяка част съдържат абре
виатурата на компетентния орган на латиница
(BFSA), като символите са с минимална ви
сочина 5 мм; те са разположени на три реда
и са в черен цвят, както следва:
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BFSA
BG XX
XXXXXX.
Чл. 8. Средствата за официална иденти
фикация на ДПЖ трябва да отговарят на
следните специфични изисквания:
1. ушната марка е предназначена за поста
вяне на дясното ухо и е с жълт цвят;
2. електронната ушна марка е предназначе
на за поставяне на лявото ухо и е с оранжев
цвят;
3. състоят се от две части със:
а) минимални размери: дължина 25 мм и
ширина 15 мм, като минималната квадратура
е 5 кв. см;
б) максимални размери: дължина 60 мм и
ширина 40 мм, като максималната квадратура
е 20 кв. см;
4. структурата на номера е следната: BG
ХХХ XXXXX XXXX, като BG е кодът на
България, първите три цифри показват кода
на производителя и/или търговеца, а след
ващите девет цифри са поредният номер на
средството за официална идентификация;
5. надписите на мъжката част на ушната
марка са в черен цвят, разположени на три
реда, с размери: минимална височина на
символите на първия ред – 4 мм, минимална
височина на цифрите на втория ред – 4 мм;
минимална височина на цифрите на третия
ред – 8 мм, и ширина 4 мм:
BG
ХХХ XXXXX
XXXX;
6. надписите, отбелязани върху всяка част
на електронната ушна марка, съответстват
на номера на чипа, като първите три цифри
от номера на чипа (100) се визуализират в
надписа с двубуквения код на страната (BG)
в съответствие със стандарт ISO 3166;
7. електронните ушни марки за ДПЖ трябва
да са тествани в акредитирана лаборатория
и да отговарят на изискванията, посочени в
глава ІV от Приложението на Решение на Ко
мисията от 15 декември 2006 г. за прилагане
на Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от
17 декември 2003 г. за създаване на система
за идентификация и регистрация на животни
от рода на овцете и козите и за изменение на
Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на директиви
92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО по отношение на
насоки и процедури за електронна идентифи
кация на животни от рода на овцете и козите
(2006/968/ЕО).
Чл. 9. (1) Средствата за официална инди
видуална идентификация на свине отговарят
на следните изисквания:
1. да бъдат с жълт цвят;
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2. състоят се от две части с минимални
размери: дължина и ширина по 25 мм, като
минималната квадратура е 6,25 кв. см, и с
максимални размери – дължина 35 мм и ши
рина 30 мм за всяка част, като максималната
квадратура е 10,5 кв. см;
3. структурата на номера е следната:
BG SXX XXXXXXX, като „BG“ е кодът на
България, „S“ e абревиатура на латиница на
вида животни, първите две цифри след сим
вола „S“ показват кода на производителя и/
или търговеца на ушни марки, а следващите
седем цифри са поредният номер на средството
за официална идентификация;
4. надписът на мъжката част на ушната
марка съдържа абревиатурата на компетентния
орган на латиница (BFSA), в черен цвят, раз
положен на три реда, с размери – минимална
височина на символите и цифрите на първия
и втория ред – 3 мм, минимална височина на
цифрите на третия ред – 5 мм:
BFSA
BG SXX
XXXXXXX.
(2) Средствата за официална групова иден
тификация на свинете отговарят на следните
изисквания:
1. да бъдат със зелен цвят;
2. размерът и формата да отговарят на
изискванията по ал. 1, т. 2, а надписът – на
изискванията по ал. 1, т. 3;
3. структурата на номера е следната: BFSA
BGS XX XXXX-XXXX, като BG е кодът на
България, първите две цифри след символа
„S“ показват кода на производителя и/или
търговеца на ушни марки, а следващите осем
цифри са номерът на животновъдния обект, в
който е родено животното, и са в съответствие
със стандарт ISO 3166:
BFSA
BGS XX
XXXX-ХХХХ.
Чл. 10. Електронните средства за официал
на идентификация (инжектируеми транспон
дери), използвани при идентификацията на
еднокопитни животни, отговарят на следните
изисквания:
1. в комплект са със средство за апликация
за лесно аплициране;
2. съдържат уникален 15-цифрен код, къде
то първите три цифри са кодът на България
(100), вторите три цифри са кодът на произво
дителя и/или търговеца, определен от БАБХ,
а следващите цифри са поредният номер на
средството за официална идентификация:
ХХХХХХХХХХХХХХХ.
Чл. 11. Електронните средства за официал
на идентификация (инжектируеми транспон
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дери), използвани при идентификацията на
домашните любимци, отговарят на следните
изисквания:
1. комплект са със средство за апликация
за лесно аплициране;
2 . с ъд ърж ат у н и к а лен 15 -ц ифр ен код
ХХХХХХХХХХХХХХХ, като:
а) първите три цифри са кодът на произ
водителя, а следващите са поредният номер
на средството за официална идентификация;
б) първите три цифри са кодът на България
(100), вторите три цифри са кодът на произво
дителя и/или търговеца, определен от БАБХ,
а следващите цифри са поредният номер на
средството за официална идентификация.
Раздел IV
Използване на средствата за официална
идентификация
Чл. 12. (1) Регистърът по чл. 7, ал. 3, т. 21
от Закона за ветеринарномедицинската дейност
(ЗВД) съдържа следните данни:
1. наименование на юридическото лице/
едноличния търговец;
2. седалище и адрес на управление на
производителя и/или търговеца на средства
за официална идентификация;
3. единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър или
документ за актуално състояние, издаден от
компетентен орган на друга държава;
4. код на производителя и/или търговеца,
определен от БАБХ:
а) двуцифрен код за едри преживни жи
вотни и свине;
б) трицифрен код за дребни преживни
животни, еднокопитни животни и домашни
любимци;
5. номер и дата на издаване на удостове
рението по чл. 51а, ал. 5 ЗВД;
6. вид животни, за които се доставят сред
ства за официална идентификация.
(2) Производителят и търговецът на сред
ства за официална идентификация трябва
да са регистрирани като администратори на
лични данни по смисъла на Закона за защита
на личните данни.
(3) Кодът на производителя и/или търговеца
по ал. 1, т. 4 се вписва в удостоверението по
чл. 51а, ал. 5 ЗВД.
(4) При промяна на данните по ал. 1 про
изводителят или търговецът на средствата за
официална идентификация писмено уведомява
изпълнителния директор на БАБХ. В 7-дневен
срок от уведомяването промяната се отбелязва
в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21 ЗВД.
Чл. 13. (1) Производителят и/или търгове
цът на средства за официална идентификация,
вписан в регистъра по чл. 7, ал. 3, т. 21 ЗВД,
подава справка по образец, утвърдена от из
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пълнителния директор на БАБХ, за наличните
средства за идентификация до изпълнителния
директор на БАБХ в електронен формат в срок
до 3 работни дни от доставката им.
(2) Производителят и/или търговецът по
ал. 1 подава справка по образец, утвърдена от
изпълнителния директор на БАБХ, за лицата,
на които са доставени средства за официална
идентификация. Справката се подава в елек
тронен формат до директора на съответната
ОДБХ, на чиято територия е регистрирана
ветеринарномедицинската практика на вете
ринарния лекар, в срок до 2 работни дни от
предоставянето на средствата за официална
идентификация.
(3) Производителят и/или търговецът може
да доставя средства за официална идентифи
кация на собствениците на животните или
посочени от тях лица.
Чл. 14. Производителят и/или търговецът
гарантира за качеството на доставените от него
средства за официална идентификация и за
недопускане на дублиране на номерацията им.
Раздел V
Условия, ред и контрол по събиране, въвежда
не, поддържане, използване на информацията
в Интегрираната информационна система
на Българската агенция по безопасност на
храните
Чл. 15. (1) Националната информацион
на система за регистрация, идентификация,
прослед яване на дви жени ята и конт рола
на зд равни я стат ус на ж ивот ни те, свър
зан с ветеринарномедицинската дейност на
БАБХ – ИИС, е единна уеббазирана интег
рирана информационна система.
(2) Системата по ал. 1 се поддържа от БАБХ
и е предназначена да обслужва управленските
и технологичните процеси в БАБХ, нейните
структури и всички лица и обекти, свързани
с изпълнение на дейности по ЗВД.
Чл. 16. За правилното функциониране на
ИИС в БАБХ се въвежда система за управле
ние на сигурността на информацията.
Чл. 17. (1) За осигуряване на непрекъсна
тост и надеждност на процесите, свързани
с функционирането на ИИС, се изграждат
и оборудват технически Основен център в
Централното управление на БАБХ и Резер
вен център.
(2) Местоположението на Резервния цен
тър се определя със заповед на министъра
на земеделието и храните по предложение на
изпълнителния директор на БАБХ.
Чл. 18. (1) Интегрираната информационна
система функционира при спазването на изис
кванията и принципите на законодателството
на Европейския съюз и Световната органи
зация за здравеопазване на животните и на
националното законодателство за:
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а) регистрация на обектите с епизоотично
значение (ОЕЗ) на територията на страната;
б) регистрация на физическите и юридичес
ките лица, осъществяващи дейности по ЗВД;
в) официална идентификация на ЕПЖ,
ДПЖ, еднокопитни животни, свине и домаш
ни любимци;
г) проследяване движението на животните;
д) контрола по здравеопазването на жи
вотните в обекти с ОЕЗ;
е) контрола на всички лица, извършващи
дейности, регламентирани в ЗВД.
(2) Чрез ИИС се осъществява:
1. съответствие на информационните обек
ти в ИИС с реалните обекти от предметната
област;
2. спазване на утвърдената технология на
работа на потребителите;
3. създаване на електронни еквиваленти на
образци на документи, свързани с дейностите
по ал. 1;
4. въвеждане и съхранение на информация,
свързани с дейностите по ал. 1;
5. контрол на технологичните процеси.
(3) Потребителите имат право на достъп
до ИИС съобразно осъществяваните от тях
дейности по ал. 1.
(4) В ИИС може да се:
1. разширява информационният обхват
при запазване на съществуващите функции;
2. добавят нови функционални дейности
без промяна на вече съществуващите.
Чл. 19. В ИИС на БАБХ се събират, обра
ботват и съхраняват актуални и исторически
данни за:
1. ЕП Ж, ДП Ж, свине, еднокопитни и
домашни любимци в страната, свързани с
идентификация, здравен статус и проследяване
на движения;
2. всички лица (собственици, ползватели,
ветеринарни лекари и други), свързани с иден
тификацията и наблюдението на животните;
3. обектите съгласно чл. 51, ал. 1 и чл. 137
ЗВД;
4. транспортните средства за превоз на
животни и техните превозвачи;
5. търговците на животни;
6. лицензираните ветеринарномедицински
продукти (ВМП), производителите, търговците
на едро и на дребно с ВМП;
7. одобрените производители и/или търгов
ци на средства за официална идентификация
на животни;
8. мерките за профилактика, ограничаване
и ликвидиране на болестите по животните
(клинични прегледи, диагностични изслед
вания и епизоотични проучвания, приложен
ВМП, карантина, възбрана, унищожаване на
животни, диагностично и санитарно клане,
дезинфекция, дезинсекция, дератизация и
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девастация, създаване на предпазни зони за
ограничаване разпространението на болестите
по животните и други);
9. контролната дейност на БАБХ и резул
татите от нея.
Чл. 20. Документите на хартиен носител,
от които се въвежда информация в ИИС,
подлежат на съхранение минимум пет години
от датата на издаването им.
Чл. 21. (1) Всеки обект, в който временно
или постоянно пребивават животни, с изклю
чение на домашни любимци с нетърговска
цел, подлежи на вписване в ИИС.
(2) В ИИС на БАБХ се въвеждат и поддър
жат данни за обекта по ал. 1, както следва:
1. специфичен и универсален номер, адрес
и географски координати;
2. трите имена, адрес, ЕГН/ЛНЧ на соб
ствениците/ползвателите на животновъдните
обекти за физическо лице и наименование,
адрес на управление, единен идентификаци
онен код за юридическо лице и едноличен
търговец съгласно чл. 23 от Закона за тър
говския регистър или документ за актуално
състояние, издаден от компетентен орган на
друга държава;
3. видовете животни, които се отглеждат
в животновъдните обекти;
4. трите имена, адрес, ЕГН/ЛНЧ на соб
ствениците на животните и наименование,
адрес на управление, единен идентификаци
онен код за юридическо лице и едноличен
търговец съгласно чл. 23 от Закона за тър
говския регистър или документ за актуално
състояние, издаден от компетентен орган на
друга държава;
5. номерата на средствата за официална
идентификация;
6. вида на продукцията (месо, мляко и
други);
7. удостоверение за регистрация по чл. 137
или 228 ЗВД;
8. данни, определени със заповед на из
пълнителния директор на БАБХ.
(3) Специфичният номер по ал. 2, т. 1 се
състои от осем цифри и се образува от по
щенския код на населеното място, в земли
щето на което се намира обектът, и пореден
номер, разделени с тире. Когато няколко
населени места имат един и същ пощенски
код, към него се добавя и главна буква от
българската азбука, различна за различните
населени места.
(4) Универсалният номер по ал. 2, т. 1 се
създава автоматично от ИИС.
(5) Номерата на всеки обект се поставят
еднократно и не се променят независимо от
броя и вида на регистрираните животни или
от броя на собствениците/ползвателите на
обекта.
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(6) Удостоверение, съдържащо информация
за ОЕЗ, в който се отглеждат животни – номер,
GPS координати, собственик и/или ползвател,
при поискване се издава от директора на съ
ответната областна дирекция по безопасност
на храните чрез ИИС след вписване на ОЕЗ
по ал. 1.
(7) Обектът по ал. 1 се заличава от ИИС
след три последователни години от прекра
тяване на дейността му.
Чл. 22. За всяко физическо лице, включено
в ИИС, се въвеждат и съхраняват следните
данни:
1. име, презиме и фамилия;
2. ЕГН или ЛНЧ;
3. пол;
4. дата на раждане;
5. настоящ адрес;
6. роля в ИИС (собственик на животни,
собственик или ползвател на ОЕЗ, произво
дител на ВМП или средства за официална
идентификация, търговец, официален или
регистриран ветеринарен лекар и други).
Чл. 23. За всяко юридическо лице, включено
в ИИС, се въвеждат и съхраняват следните
данни:
1. наименование;
2. единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър или
документ за актуално състояние, издаден от
компетентен орган на друга държава;
3. седалище и адрес на управление;
4. управител (лице за контакти).
Чл. 24. (1) Информацията в ИИС се въвежда
от потребители, определени със заповед на
изпълнителния директор на БАБХ.
(2) Информацията по ал. 1 се въвежда в
ИИС в срок до три дни от съставянето на до
кумента за събитието, подлежащо на вписване.
(3) Коригиране на данни в ИИС се осъ
ществява съгласно технологична инструкция,
утвърдена от изпълнителния директор на
БАБХ.
Чл. 25. Редът, начинът и сроковете за съх
ранението на данните в ИИС за животните,
ОЕЗ, физическите и юридическите лица се
определят с инструкция, утвърдена от изпъл
нителния директор на БАБХ.
Чл. 26. (1) Създателят на информация,
подлежаща на въвеждане в ИИС, гарантира
нейното качество и достоверност.
(2) Лицата, въвеждащи информацията по
ал. 1, гарантират за правилното є вписване
в ИИС.
Чл. 27. (1) Достъп до данните в ИИС имат
следните потребители:
1. служители от Централното управление
на БАБХ;
2. служители от ОДБХ;
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3. официални ветеринарни лекари на те
риторията на ОДБХ;
4. ветеринарни лекари, които упражняват
ветеринарномедицинска практика;
5. служители на акредитирани лаборатории;
6. служители на Министерството на земе
делието и храните;
7. организации, извършващи развъдна дей
ност и издаващи зоотехнически сертификати;
8. други лица, определени със заповед на
изпълнителния директор на БАБХ.
(2) Включването и изключването на потре
бителски групи се определят със заповед на
изпълнителния директор на БАБХ, в която
са регламентирани функциите, правата, за
дълженията и достъпът до ИИС.
(3) Служителите, които имат достъп до
данните в ИИС, се определят със заповед
на изпълнителния директор на БАБХ. Оси
гуряването на достъп до данните в ИИС се
осъществява по ред, предвиден във Вътреш
ните правила за защита на данните в ИИС
на БАБХ.
(4) Контролът по упражняване на достъп
до ИИС се извършва по правила и процеду
ри, утвърдени със заповед на изпълнителния
директор на БАБХ.
(5) Данни от ИИС се предоставят или
мотивирано се отказва предоставянето им от
изпълнителния директор на БАБХ или дирек
тора на съответната ОДБХ след подаване на
официално запитване.
(6) Българската агенция по безопасност на
храните осигурява достъп до базата данни на
представител на Европейската комисия при
поискване.
(7) Всички юридически и физически лица,
които осъществяват въвеждане, актуализация
и разглеждане на данни за трети лица в ИИС,
трябва да са регистрирани като администрато
ри на лични данни съгласно Закона за защита
на личните данни.
Чл. 28. (1) Българската агенция по без
опасност на храните осигурява на Държавен
фонд „Земеделие“ непрекъснат достъп по
електронен път до базата данни на ИИС.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ осигурява
трансфера на данните по ал. 1 между ИИС и
Информационната система за администриране
и контрол.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ осигурява
защита на данните по ал. 2 съгласно чл. 36
от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
Чл. 29. Данните от ИИС се използват за:
1. наблюдение и контрол на регистрация
на ОЕЗ и идентификацията на животните на
територията на страната;
2. проследяване на целия жизнен цикъл
на животните;

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

3. контрола по здравеопазване при отглеж
дане на животни;
4. контрола на ветеринарномедицинската
практика;
5. изготвяне на справки и отчети;
6. предоставяне на обобщена информация
на ЕС;
7. предоставяне на информация на Държа
вен фонд „Земеделие“;
8. предоставяне на информация за животни
и животновъдни обекти и техните собственици
или лицата, които отглеждат животни, във
връзка с проверки от компетентните органи;
9. контрол и обслужване на управленските
и технологичните процеси в БАБХ и нейните
структури и всички лица и обекти, свързани
с провеждане на дейности по ЗВД;
10. графично изобразяване на обекти и
събития, свързани със заразни болести, взети
проби, обявени санитарни кордони и други,
върху картата на Република България и пог
раничните райони на съседните на България
държави.
Чл. 30. (1) Българската агенция по без
опасност на храните организира и осъществява
администрирането на ИИС.
(2) Служителите, които администрират
данните в ИИС, се определят със заповед на
изпълнителния директор на БАБХ.
(3) Правата и задълженията на служителите
по ал. 2 се уреждат във Вътрешните правила
за информационна сигурност на БАБХ.
Чл. 31. В ИИС се:
1. осъществява формален и логически кон
трол на въвежданите и съхраняваните данни;
2. регистрира вътрешносистемен журнал на:
а) потребителските опити за правомерен
и неправомерен достъп до данните;
б) извършените действия на потребителите
в системата;
в) изпълнените от системата дейности.
Чл. 32. Изпълнителният директор на БАБХ
със заповед определя организацията за осъ
ществяване и управление на контрола на по
требителите по чл. 27, ал. 1 за осигуряване на
достоверността на въвежданата информация.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Информационен обект“ означава еле
мент от модела на представяне на данни в ИИС
с описание, съответстващо на предметната
област на реалните обекти – ОЕЗ, животно,
лица, ветеринарни специалисти, лица, имащи
отношение към отглеждането, търговията и
превоза на животни, и други.
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2. „Потребителска група“ е група от по
требители с еднакви права на достъп до ИИС
(да регистрира, актуализира, редактира или
разглежда определени конкретни данни в
информационната система).
3. „Електронен транспондер“ е пасивно
(само четимо) устройство, което предава
запомнената в него информация, когато се
активира от четящо устройство.
4. „Електронна ушна марка“ е ушната
марка, в която има електронен транспондер.
5. „Едри преживни животни“ са животни
от рода на говедата и биволите.
6. „Дребни преживни животни“ са животни
от рода на овцете и козите.
7. „Свине“ са животните от семейство Suide,
с изключение на диви свине, които не се
държат или отглеждат в ОЕЗ.
8. „Еднокопитни животни“ означава „ед
нокопитни животни“ по смисъла на чл. 2,
параграф 2, буква „в“ от Регламент (ЕО)
№ 504/2008 на Комисията от 6 юни 2008 г.
за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и
Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно
методите за идентификация на еднокопитни
животни.
9. „Домашни любимци“ са домашни любим
ци по смисъла на чл. 3, буква „а“ от Регламент
(ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент
и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ве
теринарно-санитарните изисквания, които
са приложими при движение с нетърговска
цел на домашни любимци и за изменение на
Директива 92/65/ЕИО на Съвета.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 51, ал. 5 от Закона за ветеринарномеди
цинската дейност.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на БАБХ.
§ 5. Средствата за идентификация, при
лагани съгласно Наредба № 61 от 2006 г. за
условията и реда за идентификация на живот
ните, регистрация на животновъдните обекти
и достъпа до базата данни за идентифицира
ните животни и регистрираните обекти (ДВ,
бр. 47 от 2006 г.), се използват до изчерпване
на количествата.
§ 6. В Наредба № 61 от 2006 г. за услови
ята и реда за идентификация на животните,
регистрация на животновъдните обекти и
достъпа до базата данни за идентифицираните
животни и регистрираните обекти се правят
следните изменения и допълнения:
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1. Наименованието на наредбата се изменя
така: „Наредба № 61 от 9.05.2006 г. за услови
ята и реда за официална идентификация на
животните, за които не са предвидени изис
квания в регламент на Европейския съюз“.
2. В чл. 1 т. 3 и 4 се отменят.
3. В чл. 4:
а) в ал. 2 т. 1 се отменя;
б) в ал. 3 т. 2, 4 и 6 се отменят;
в) в ал. 4 изречение второ се заличава;
г) алинея 6 се отменя;
д) в ал. 7 след думите „Ушна марка“ се
добавя „за ЕПЖ“, двоеточието в края на тек
ста се заменя с точка, а т. 1 и 2 се отменят.
4. Член 9 се отменя.
5. В чл. 12 ал. 1 – 3 се отменят.
6. Член 13 се отменя.
7. В чл. 16, ал. 2 текстът „10 %“ се заменя
с „3 %“.
8. В чл. 20 текстът „20 ден“ се заменя с
„шестия месец“.
9. Членове 21, 22 и 23 се отменят.
10. В чл. 26, ал. 2 думата „водят“ се заменя
с „могат да водят“.
11. В чл. 27 ал. 3 се отменя.
12. В чл. 28 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „която съдържа следната
информация: NVS, кода на Република България
„BG“, двуцифрен код за региона и номера на
животновъдния обект“ се заличават;
б) алинея 2 се отменя.
13. В чл. 29:
а) в ал.1 и 2 думите „обмен или“ се за
личават;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) При вътресъюзна търговия на свине,
предназначени за развъждане и/или разплод,
които са групово идентифицирани, те се
идентифицират по чл. 27 в срок до 30 дни
от извършване на проверките на входящия
ГИВП.“;
в) създава се ал. 4:
„(4) При вътресъюзна търговия на свине,
предназначени за клане или доотглеждане и
клане, не се прилагат изискванията по ал. 1.“
14. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 2, 5, 9, 16 и 19 се отменят.
15. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби текстът „чл. 51, ал. 5“ се заменя
с „чл. 51, ал. 9“.
16. Навсякъде в наредбата:
а) думите „Националната ветеринарноме
дицинска служба“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“;
б) абревиатурата „НВМС“ се заменя с
„БАБХ“;
в) абревиат у рата „РВМС“ се замен я с
„ОДБХ“.
Министър:
Димитър Греков
7607
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
ИНСТРУКЦИЯ № КОВ-04-02-351
от 15 август 2013 г.

за условията и реда за съгласуване на заяв
ленията за издаване на визи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат усло
вията и редът за:
1. съгласуване на заявления за издаване
на визи за краткосрочно пребиваване, приети
в български задгранични представителства;
2. съгласуване на заявления за издаване на
визи за краткосрочно пребиваване, приети в
консулски служби на други държави – членки
на Шенгенското пространство, съгласно спи
сък с гражданства или категории граждани,
представен от Република България пред Ев
ропейската комисия;
3. информиране от другите държави – член
ки на Шенгенското пространство, за издадени
от техните консулски служби визи за кратко
срочно пребиваване съгласно списък с граж
данства или категории граждани, представен
от Републ ика България пред Европейската
комисия;
4. съгласуване на приети заявления за изда
ване на визи за дългосрочно пребиваване (вид
„Д“) по чл. 15, ал. 1 от Закона за чужденците
в Република България.
Чл. 2. Дейностите по чл. 1 имат за цел
регулиране на миграционните процеси, про
тиводействие на незаконната миграция в Ре
публика България и защита на националната
сигурност и интересите на страната.
Г л а в а

в т о р а

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ, ОСЪЩЕСТВЯ
ВАЩИ СЪГЛАСУВАТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА
Чл. 3. (1) Министерството на външните
работи чрез дирекция „Консулски отношения“
(ДКО) съгласува заявленията за издаване на
визи по чл. 1, т. 1, 2 и 4 с Държавна агенция
„Национална сигурност“ (ДАНС), а по т. 4 – и
с Дирекция „Миграция“ на Министерството
на вътрешните работи (ДМ – МВР).
(2) Дирекция „Миграция“ – МВР, съгласува
с ДАНС изпратените заявления за издаване
на визи по чл. 1, т. 4 и предоставя на ДКО в
МВнР съвместно становище.
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(3) Държавна агенция „Национална си
гурност“ съгласува изпратените заявления за
издаване на визи по чл. 1, т. 1 и 2 и предоставя
на ДКО в МВнР своето становище.
(4) Съгласуването по ал. 1 – 3 се осъщест
вява по електронен път чрез Системата за
визов контрол (СВК). За целта ДКО в МВнР
предоставя достъп до СВК на определените
по реда на чл. 4 служители от МВР и ДАНС.
(5) При невъзможност съгласуването да се
осъществи по електронен път то се осъщест
вява на хартиен носител.
Чл. 4. (1) Министърът на външните работи и
председателят на ДАНС определят със заповеди
служителите, които имат право да съгласуват
заявления за издаване на визи по чл. 1.
(2) Д и рек т ор ът на д и рек ц и я „М и г ра
ция“ – МВР, директорът на Столичната ди
рек ци я на вът решни те работ и (СДВР) и
дирек торите на областните дирек ции на
МВР (ОДМВР) със свои заповеди определят
служителите, които имат право да съгласуват
заявления за издаване на визи по чл. 1.
Г л а в а

т р е т а

ПРОЦЕДУРА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ЗА
ЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА
КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ, ПРИЕТИ
В БЪЛГАРСКИ ЗАДГРАНИЧНИ ПРЕДСТА
ВИТЕЛСТВА
Чл. 5. Всяко пристигащо от българските
задгранични представителства в ДКО заяв
ление за издаване на виза за краткосрочно
пребиваване се проверява за наличие на
забрана за влизане в Република България
или на територията на Шенгенското прос
транство на кандидата за виза, а също и в
информационния масив на нежеланите в
страната чужденци.
Чл. 6. При наличие на забрана за влизане
не може да бъде издадена единна виза, но при
определени случаи може да бъде издадена
виза с ограничена териториална валидност.
Чл. 7. (1) Съгласуването на заявления за
издаване на краткосрочни визи, постъпващи
от българските задгранични представителства,
се извършва въз основа на:
1. заявени от държавите – членки на Шен
генското пространство, гражданства и катего
рии граждани, за които те са нотифицирали
Европейската комисия;
2. заявени от ДАНС гражданства или ка
тегории граждани.
(2) Заявяването на гражданства и категории
граждани по ал. 1, т. 2 става след представяне
в ДКО на списък, утвърден от председателя
на ДАНС и съгласуван с ДКО.
(3) Списъкът по ал. 2 може да съдържа
освен видовете гражданства и категориите
граждани и други критерии, по които да бъ
дат определяни подлежащите на съгласуване
заявления за издаване на визи.

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

Чл. 8. Регистрираните в консулските служ
би на Република България заявления за изда
ване на визи по чл. 1, т. 1 се изпращат чрез
СВК в ДКО.
Чл. 9. (1) При получаване на заявление
то за издаване на виза ДКО я проверява за
наличие на заявка по чл. 7, ал. 1, т. 1 и при
необходимост я изпраща на централните
органи на съответните държави – членки на
Шенгенското пространство, които са заявили,
че искат да бъде съгласувана с тях.
(2) При получаване на заявлението за изда
ване на виза ДКО я проверява за наличие на
заявка по чл. 7, ал. 1, т. 2 и при необходимост
я изпраща на ДАНС.
(3) Ако в срок седем календарни дни след
изпращане на заявката по ал. 1 или 2 не се
получи отговор, се счита, че отговорът на
съгласуващите органи е положителен.
Чл. 10. (1) При наличие на едно отрица
телно становище от проведеното съгласуване
по чл. 9, ал. 1 ДКО или упълномощеното
да взема самостоятелни решения консулско
длъжностно лице може да разреши издаване
на виза с ограничена териториална валидност.
(2) При наличие на отрицателно становище
по чл. 9, ал. 2 издаването на визата се отказва.
(3) Ако няма отрицателни становища по
чл. 9, ал. 1 и 2 и са налице другите необходими
условия, издаването на визата се разрешава.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРОЦЕДУРА ПО СЪГЛАСУВАНЕ НА ЗА
ЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ, ПО
ЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ – ЧЛЕНКИ
НА ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО, И
ИНФОРМИРАНЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ОТ ТЯХ
ВИЗИ
Чл. 11. Списъкът с гражданства и категории
граждани, за които Република България ще
изисква съгласуване на техните заявления за
издаване на единни визи, се изготвя съвместно
от ДАНС и МВнР.
Чл. 12. (1) Заявките за съгласуване на заяв
ленията за издаване на единни визи, изпратени
от другите държави – членки на Шенгенското
пространство, се получават в ДКО.
(2) В рамките на един календарен ден ДКО
препраща получените заявки на ДАНС.
(3) Държавна агенция „Национална си
гурност“ изпраща своя отговор на заявката
по ал. 2 в рамките на 5 календарни дни от
получаването є.
(4) В случай, че ДАНС не даде отговор в
срока по ал. 3, се приема, че няма възражения
срещу издаването на исканата виза.
Чл. 13. Дирекция „Консулски отношения“
изпраща отговор до съответната държава
членка в рамките на един календарен ден от
получаване на становището на ДАНС.
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Чл. 14. (1) Списъкът с гражданства или
категории граж дани, за които Република
България желае да бъде информирана при
издаване на визи от консулствата на други
държави – членки на Шенгенското простран
ство, се изготвя съвместно от ДАНС и МВнР.
(2) При получаване на информация за
издаване на виза от консулство на друга дър
жава – членка на Шенгенското пространство,
на лице от списъка по ал. 1 ДКО я препраща
на ДАНС до края на работния ден.
Чл. 15. Нотифицирането на Европейската
комисия на списъците по чл. 11 и чл. 14, ал. 1
се извършва от Министерството на външните
работи.
Г л а в а

п е т а

ПРОЦЕДУРА ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ЗА
ЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ ПО
ЧЛ. 15, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ
В РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
Чл. 16. Регист рирани те в консулск и те
служби на Република България заявления за
издаване на визи по чл. 1, т. 4 се изпращат
чрез СВК в ДКО.
Чл. 17. Дирекция „Консулски отношения“
в срок до три работни дни след получаване на
заявленията за издаване на визи ги изпраща
на ДМ – МВР, за съгласуване.
Чл. 18. Дирекция „Миграция“ – МВР, в
срок три работни дни изпраща до звената
„Миграция“ при ОДМВР/СДВР постъпилите
заявления за издаване на визи по чл. 1, т. 4
или от своя страна извършва необходимите
проверки с оглед миграционния контрол, като
писмено уведомява ДАНС с цел изготвяне на
съвместно становище. Звената „Миграция“
при ОДМВР/СДВР от своя страна предоставят
постъпилите заявления за издаване на визи
по чл. 1, т. 4 на териториалните дирекции на
ДАНС в срок до два работни дни.
Чл. 19. (1) Дирекция „Миграция“ – МВР,
в срок до тридесет работни дни след постъп
ването на заявленията за издаване на визи
по чл. 1, т. 4 и след съгласуване с ДАНС
предоставя съвместното становище на ДКО.
(2) В случаите по чл. 30, ал. 4 от Наред
бата за условията и реда за издаване на визи
и определяне на визовия режим, приета с
ПМС № 198 от 2011 г. (ДВ, бр. 55 от 2011 г.),
ДМ – МВР, предоставя съвместното стано
вище на ДКО не по-късно от един работен
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ден преди изтичане на срока за вземане на
решение по заявлението за издаване на виза
за дългосрочно пребиваване.
Чл. 20. Консулск ите длъж ностни лица
издават или отказват издаване на виза за
дългосрочно пребиваване след разрешение от
ДКО въз основа на съвместното становище
на ДМ – МВР, и ДАНС.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция се издава на основа
ние на чл. 9е, ал. 2 от Закона за чужденците
в Република България.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“ и
отменя Инструкция № Iз-2593 от 2010 г. за
условията и реда за съгласуване на молби за
визи, издадена от министъра на вътрешните
работи, министъра на външните работи и
председателя на Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“ (ДВ, бр. 97 от 2010 г.).
§ 3. Изпълнението на инструкцията се
възлага на директора на ДКО, директора на
ДМ – МВР, директорите на ОДМВР/СДВР и
на директора на дирекцията в ДАНС, която
осъществява дейността по чл. 41, ал. 1, т. 2
от Закона за ДАНС.
§ 4. Контролът по изпълнението на тази
инструкция се възлага на главния секретар на
МВР, определен от министъра на външните
работи заместник-министър и оправомощен
от председателя на ДАНС заместник-предсе
дател на агенцията.
§ 5. Разпоредбите на чл. 1, т. 2 и 3, чл. 6,
чл. 7, ал. 1, т. 1, чл. 9, ал. 1, чл. 10, ал. 1 и раз
поредбите на глава четвърта влизат в сила от
датата на прилагане на Регламент № 810/2009
на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на Визов кодекс в съответствие с
Решение на Съвета на ЕС за пълното прила
гане на достиженията на правото на Шенген
от Република България.
Министър на външните работи:
Кристиан Вигенин
Министър на вътрешните работи:
Цветлин Йовчев
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Владимир Писанчев
7621

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-689
от 9 септември 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) и с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена те
ритория – защитена местност „Коджакуру“, в
землището на с. Александрово, община Ловеч,
област Ловеч, обявена за историческо място със
Заповед № 2122 от 21.01.1964 г. на председателя
на Комитета по горите и горската промишленост
при Министерския съвет (ДВ, бр. 6 от 1964 г.) и
прекатегоризирана в защитена местност със За
повед № РД-736 от 10.06.2003 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 60 от 2003 г.),
от 20 дка на 18,220 дка.
2. В границите на защитена местност „Ко
джакуру“, определени с акта за обявяване по т. 1,
попадат имоти с идентификатори 00299.217.107,
00299.217.328 и 00299.217.329 съгласно кадастрал
ната карта и кадастралните регистри за зем
лището на село Александрово, община Ловеч,
област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-79
от 5.12.2007 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 18,220 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена местност „Коджакуру“
и картният материал се съхраняват и са на раз
положение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция
по околна среда и води – Плевен.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7505

Министър:
И. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-690
от 9 септември 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с чл. 42,
ал. 5 и чл. 43 от Закона за защитените територии
(ЗЗТ) и с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена терито
рия – защитена местност „Черковното бранище“,
в землището на с. Брестово, община Ловеч,
област Ловеч, обявена за историческо място със
Заповед № 2122 от 21.01.1964 г. на председателя
на Комитета по горите и горската промишленост
при Министерския съвет (ДВ, бр. 6 от 1964 г.) и

прекатегоризирана в защитена местност със За
повед № РД-741 от 10.06.2003 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 60 от 2003 г.),
от 62 дка на 61,311 дка.
2. В границите на защитена местност „Черков
ното бранище“, определени с акта за обявяване
по т. 1, попада имот с идентификатор 06536.290.71
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Брестово, община
Ловеч, област Ловеч, одобрени със Заповед
№ РД-18-32 от 22.06.2007 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, с обща площ 61,311 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Черковното
бранище“ и картният материал се съхраняват и
са на разположение в Министерството на окол
ната среда и водите (МОСВ) и в Регионалната
инспекция по околна среда и води – Плевен.
4. Актуализираните данни по тази заповед да
се впишат в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7506

Министър:
И. Михайлова

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 716-ИП
от 25 септември 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 7 във
връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН, чл. 20, ал. 1,
т. 5, предложение първо, и чл. 20, ал. 2, т. 4 ЗПФИ
Комисията за финансов надзор реши:
Отнема издадения с Решение № 1026-ИП от
17.10.2006 г. лиценз на „Наба Инвест“ – АД, със
седалище и адрес на управление Варна, район
„Одесос“, ул. Сан Стефано 3, за извършване на
дейност като инвестиционен посредник.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния админи
стративен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.

7490

Председател:
Ст. Мавродиев

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1563
от 25 септември 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „а“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 22г,
ал. 1 и 6 ЗПСК, чл. 7, ал. 1, т. 10 и 14 и чл. 20,
ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Устройствения правилник на
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ДЪРЖАВЕН

Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол във връзка с протоколно решение
№ 2563 от 25.09.2013 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизаци
онен контрол реши:
Допълва Решение № 1543 от 14.11.2012 г. (ДВ,
бр. 92 от 2012 г.), както следва:
След текста „Открива процедура за приватиза
ционна продажба на:“ се добавя: „обособена част
от „Български пощи“ – ЕАД, София, състояща
се от:“.
В т. 1, абзац пети, след текста „… сграда за
търговия“ се добавя: „състояща се от бар-бюфет
(летен) и пречиствателна станция“.
В т. 1, последен абзац, след думите: „…. турис
тическа сграда“ се поставя точка и запетая и се
създава нов последен абзац: „трайните подобрения
и приращения върху имота, включително плувен
басейн с площ 348,63 кв. м и сондажен кладенец
с площ 7,53 кв. м“.
Създава се т. 3:
„3. Паричните постъпления от продажбата на
обособената част да бъдат преведени по сметка
на „Български пощи“ – ЕАД, София, съгласно
чл. 8, ал. 2 от Закона за приватизация и след
приватизационен контрол.“

7556

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 365
от 27 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл. 31,
ал. 1 и 3 ЗПСК, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наред
бата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Велики Преслав, реши:
1. Да се проведат публични търгове с явно
наддаване по Наредбата за търговете и конкур
сите на следните общински недвижими имоти:
1.1. „Общинска едноетажна сграда“, намираща
се в УПИ V, кв. 5 в с. Суха река, ул. Септем
ври 5, община Велики Преслав, област Шумен,
обща площ на имота 3450 кв. м, застроена площ
280 кв. м, актувана с АЧОС № 807 от 24.03.2009 г.,
с начална тръжна цена 17 000 лв. и стъпка за
наддаване 200 лв.
1.2. „Бивш общински обор“, представляващ
УПИ ХІV-502 в кв. 63, с. Златар, ул. Ал. Стам
болийски 45, община Велики Преслав, област
Шумен, с площ 905 кв. м, със застроена в него
полумасивна сграда на един етаж, със застрое
на площ 110 кв. м, актуван с АЧОС № 803 от
17.03.2009 г., начална тръжна цена 6300 лв. и
стъпка за наддаване 100 лв.
1.3. „Общинска сграда“, намираща се в УПИ
VІІ-281, кв. 23 в с. Осмар, ул. Васил Коларов 33,
община Велики Преслав, област Шумен, обща
площ на имота 40 0 0 к в. м, заст роена площ
314 кв. м, на 2 етажа, с разгъната застроена площ
628 кв. м, с пристройка, актувана с АЧОС № 842
от 2.07.2009 г., с начална тръжна цена 77 300 лв.
и стъпка за наддаване 800 лв.
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1.4. „Общинска сграда“, намираща се в УПИ
ІІ-503, кв. 66 по плана на с. Златар, ул. Ал. Стам
болийски 22, община Велики Преслав, област
Шумен, обща площ на имота 2840 кв. м, пред
ставляваща масивна сграда на два етажа – бивше
училище, със застроена площ 498 кв. м, РЗП
1246 кв. м, изба – 250 кв. м, масивна пристройка
със ЗП 66 кв. м и масивен склад с площ 56 кв. м,
начална тръжна цена 83 000 лв. и стъпка на
наддаване 1000 лв.
1.5. „Общинска сграда“, намираща се в УПИ
ІХ-401, кв. 32 в с. Кочово, община Велики Прес
лав, област Шумен, с обща площ 6000 кв. м, с
построена масивна сграда – бивше училище с
15 класни стаи, застроена площ 389 кв. м, РЗП
700 кв. м, актувана с АЧОС № 843 от 2.07.2009 г.
Начална тръжна цена 41 400 лв. и стъпка за
наддаване 500 лв.
1.6. „Бивша детска градина“, предстaвляваща
УПИ VІ, кв. 33 по плана на гр. Велики Преслав,
ул. Иван Вазов 14, община Велики Преслав, об
ласт Шумен, с обща площ 3020 кв. м, застроена
площ 380 кв. м, РЗП 998,12 кв. м, с АЧОС № 1449
от 18.07.2011 г. Начална тръжна цена 117 600 лв.
и стъпка за наддаване 2000 лв.
1.7. „Бивша детска градина“, представляваща
УПИ І, кв. 1 по плана на с. Мокреш, ул. Маркиш
14, община Велики Преслав, област Шумен, с
обща площ 2625 кв. м, заедно с масивна едно
етажна сграда със застроена площ 257 кв. м, с
АЧОС № 1791 от 16.07.2012 г. Начална тръжна
цена 32 900 лв. и стъпка за наддаване 500 лв.
1.8. „Общинска сграда“, намираща се в УПИ
І-518, кв. 3 по плана на с. Драгоево, ул. Митко
Палаузов 20, община Велики Преслав, област
Шумен, представляваща двор с площ 1425 кв. м;
масивна сграда на два етажа – бивше читалище,
със застроена площ 257,40 кв. м, РЗП 386,10 кв. м,
пристройка на един етаж със ЗП 71 кв. м и външна
тоалетна с площ 25 кв. м, начална тръжна цена
13 100 лв. и стъпка за наддаване 100 лв.
2. Всички цени по т. 1 са без ДДС.
3. Срок за закупуване на тръжната доку
ментация – 21 дни от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ до 16 ч., в стая
№ 210 в сградата на Община Велики Преслав, ул.
Борис Спиров 58. Цена на тръжната документа
ция – 60 лв. с ДДС, платими в брой в касата на
Община Велики Преслав.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 16 ч. на деня, предхождащ търга, в
стая № 402 в сградата на Община Велики Прес
лав, ул. Борис Спиров 58.
5. Оглед на обектите – всеки работен ден до
деня, предхождащ търга, в работно време след
закупуване на тръжна документация.
6. Депозит за участие в търга в размер 10 %
от началната тръжна цена се внася по банкова
сметка на Община Велики Преслав. Краен срок
за внасянето на депозитите – не по-късно от деня,
предхождащ търга. Всички разноски за извърш
ване на сделките са за сметка на купувача.
7. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 28-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в заседателната зала № 406
в сградата на Община Велики Преслав, ул. Борис
Спиров 58.
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8. При необходимост последващи търгове да
се проведат 14 дни след търга на същото място
и при същите условия.
9. Сроковете от т. 3 до т. 7 се броят по реда,
определен в чл. 60, ал. 5 и 6 ГПК. Когато послед
ният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича
на първия следващ присъствен ден.

инвеститора, пресича общински имот (публична
общинска собственост) – ПИ 038040 (полски път),
и достига до ПИ 038043.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ чрез Община
Дряново пред Административния съд – Габрово.

Председател:
В. Върбев

За председател:
Н. Ненов

7551

7591

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

РЕШЕНИЕ № 221
от 19 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Главиница, реши:
1. Одобрява проект за ПУП – парцеларен
план за техническата инфраструктура за обект:
„Трафопост тип БКТП 20/0.4 kVА в ПИ 101014,
ЕКАТТЕ 30689, землище с. Зебил, община Гла
виница, област Силистра, и захранване от ЕП
„Подлес“, ЕП „Зебил“, чрез изграждане на нова
ВЕЛ 20 kV от СРС № 12“.
Трасето на кабела преминава през ПИ № 101014,
собственост на Ерд жан Есман Ред жеб; ПИ
№ 050104, собственост на Община Главиница;
ПИ № 16031, собственост на Фатме Ахмет Изет,
и ПИ № 16032, собственост на Свилен Николов
Христов, в землището на с. Зебил, община Гла
виница, област Силистра.
2. Възлага на кмета на общината изпълнението
на решението.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Силистра.

РЕШЕНИЕ № 484
от 23 август 2013 г.
Н а о с нов а н ие ч л. 21, а л. 1, т. 11, а л. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел
баня, одобрява:
1. ПУП – парцеларен план на трасе на ел.
кабел за захранване на обект: „Инсталация за
производство на етерични масла и растителни
екстракти“ в имот № 057073 , местност Кас чаир,
с. Габарево, община Павел баня. Присъединява
нето на ПИ 057073 да се извърши в съществуващ
Ж.Р. № 124 ВЛ 20 kV, извод „Габарево“, от п/ст
„Сахране“, разположен в ПИ 049006. Оттам трасето
продължава на юг и навлиза и последователно
преминава през полски пътища, собственост на
Община Павел баня, с номера 000204 и 000149, след
това трасето на кабела продължава на югоизток
и преминава през ПИ 057064 – напоителен канал,
собственост на Община Павел баня, и достига до
БКТП, разположено в ПИ 057073, местност Кас
чаир, в землище с. Габарево, община Павел баня,
област Стара Загора. Дължината на трасето на ел.
кабела е 214 м, а площта на сервитута 428 кв. м.
2. ПУП – парцеларен план на трасе на питеен
водопровод, започва с включване към водопровод
∅ 80АЦ по ул. Др. Алексиев в границите на насе
леното място с. Габарево, откъдето навлиза в ПИ
049041 – ливада, собственост на Община Павел
баня, продължава през ПИ 000256 – полски път,
ПИ 049007 – канал, собственост на Община Павел
баня, ПИ 000204 – полски път, 000149 – полски
път, ПИ 057064 – напоителен канал, собственост
на Община Павел баня, и достига до водомер
на шахта в имот № 057073, местност Кас чаир,
с. Габарево, община Павел баня. Дължината на
трасето на водопровода е 636,51 м, а площта на
сервитута 3818 кв. м.

7590

Председател:
С. Халид

ОБЩИНА ДРЯНОВО
РЕШЕНИЕ № 371
от 9 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ
вет – гр. Дряново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план (ПУП – ПП) за елементи на техни
ческата инфраструктура, за определяне трасе за
ел. кабел ниско напрежение (НН) до ПИ 038043,
местност Каяджик, в землището на с. Скалско,
ЕКАТТЕ 66768, община Дряново. Съгласно проек
та за ПУП – ПП трасето на ел. кабел НН започва
от съществуващ стълб № 7 на трасе НН, продъл
жава по път III-4041 „Севлиево – Янтра – Скал
ско – Геша – (Дря ново – Габрово)“, п ри к м
23+580 – ляво по растящия километраж, трасето
продължава, като пресича общински имот (пуб
лична общинска собственост) – ПИ 038038 (полски
път), преминава през ПИ 038044 – собственост на

7552

Председател:
Хр. Петрова

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 758
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150,
ал. 3 ЗУТ, чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8
ЗМСМА, чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 ЗСПЗЗ, чл. 17а,
ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 1 ЗОЗЗ, Решение № К-3 от
19.07.2013 г. на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ
Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парце
ларен план за трасе на оптична кабелна връзка на
оптична кабелна линия (ОКЛ) Плевен – Белене с
базова станция „Гривица“ на „Мобилтел“ – ЕАД,
като част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ).

7538

Председател:
Д. Ангелов

ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИE № 342
от 27 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № I, взето
с протокол № 16 от 23.09.2013 г. на ОЕСУТ при
Община Садово, Общинският съвет – гр. Са
дово, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) на
пътна връзка, осигуряваща транспортен достъп
до обект „Завод за пластмасови изделия“ в УПИ
I-11008, 11009, за производствени и складови дей
ности, местност Гюмюшевото по КВС на земли
ще с. Чешнегирово, община Садово, нанесена в
ПУП – ПП в син и червен цвят и определена с
координати на чупките.
Решението може да бъде обжалвано от заин
тересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подадат чрез Общинския съ
вет – гр. Садово, до Административния съд –
Пловдив, по реда на А дминист ративноп ро
цесуалния кодекс.

7572

Председател:
Г. Буков
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РЕШЕНИЕ № 25.7
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за подобект: „Външен водопровод
за захранване на УПИ І-18006, м. Орешака в
землището на с. Славянци“ към обект „Винар
на – ПИ № 018006, местност Орешака, землище на
с. Славянци, община Сунгурларе, област Бургас“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Х. Ахмед
7593
РЕШЕНИЕ № 25.8
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за подобект: „Кабел 20 kV за нов
БКТП“ към обект „Винарна – ПИ № 018006,
местност Орешака, землище на с. Славянци,
община Сунгурларе, област Бургас“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Х. Ахмед
7594

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ОБЩИНА ТРОЯН

РЕШЕНИЕ № 25.6
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за подобект: „Стабилизиране и
заустване на съществуващ полски път за обслуж
ване на имот 018006 и имоти с поредни номера
от 56 до 99 в масив 16, м. Орешака, землище на
с. Славянци, община Сунгурларе, на път ІІІ-7306
„Сунгурларе – Славянци“ при км 13+000 (дясно)“
към обект „Винарна – ПИ № 018006, местност
Орешака, землище на с. Славянци, община Сун
гурларе, област Бургас“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

РЕШЕНИЕ № 435
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ, Ре
шение № 7 от протокол № 13 от 24.07.2013 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) и молба вх. № 0658-23 от
4.06.2013 г. от Тодор Банков Гадев Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за заст рояване (П У П – ПЗ) на
поземлен имот с идентификатор № 73198.38.10,
местността Дъскотина, по кадастралната карта на
гр. Троян с цел отреждането му „За дърводелска
работилница“.
Графичната част на проекта е неделима част
от решението.
2. Имотът подлежи на първа регулация съ
гласно чл. 16 ЗУТ.
3. Изграждането на довеждащата техническа
инфраструктура за обекта да се инвестира от
собственика на имота.

7592

Председател:
Х. Ахмед

С Т Р.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

Председател:
А. Балев

Председател:
А. Балев

7531

РЕШЕНИЕ № 436
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
Решение № 4 от протокол № 11 от 26.06.2013 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията Общинският съвет – гр. Троян, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за застрояване заедно с приложените
схеми за електрозахранване, водоснабдяване и
канализация на поземлен имот с идентификатор
03558.112.73, местност Урвата, с. Белиш, община
Троян, с отреждане „За ниско жилищно застроява
не с височина – до 10 м – жилищна зона – Жм“,
с показатели: плътност на застрояване – до 60 %;
коефициент на интензивност – до 1,2; минимална
озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно,
съгласно приложения проект.
2. Имотът подлежи на първа регулация съ
гласно чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

7532

Председател:
А. Балев

РЕШЕНИЕ № 437
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и
Решение № 1 от протокол № 15 от 28.08.2013 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията Общинският съвет – гр. Троян, реши:
1. Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за застрояване заедно с приложените
схеми за електрозахранване, водоснабдяване и
канализация и комуникационно-транспортен план
(КТП) за организиране на пътна връзка вход/изход
на км 64+435, страна дясно на репубикански път
ІІ-35 „Плевен – о.п. Ловеч – Троян – Кърнаре“
на поземлен имот с идентификатор 44241.179.105,
местност Калето, по кадастралната карта на
с. Ломец, община Троян, собственост на Община
Троян, с отреждане „За посетителски център, об
щественно обслужване и паркинг“ – обслужваща
зона – Оо“, с показатели: височина – до 3,50 м,
плътност на застрояване – до 30 %; коефициент
на интензивност – до 0,5; минимална озеленена
площ – 60 %; застрояване – свободно, съгласно
приложения проект.
2. Имотът подлежи на първа регулация съг
ласно чл. 16 ЗУТ.

7533

РЕШЕНИЕ № 438
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ и Решение № 5 от протокол № 15
от 28.08.2013 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съ
вет – гр. Троян, реши:
Одобрява представения ПУП – ПРЗ за частич
но изменение на регулационния план в строител
ни квартали 36 и 37 по плана на с. Балабанско,
община Троян, съгласно приложения проект,
тъй като създава възможност за целесъобразно
и практическо приложение на плана.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

7534

Председател:
А. Балев

ОБЩИНА ЧИРПАН
РЕШЕНИЕ № 342
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чир
пан, реши:
Одобрява проекта за изменение на регулаци
онния план – план за улична регулация (ПУР) за
УПИ VІІ-3054 в кв. 189 по плана на гр. Чирпан
в участъка с о.т. 736-788-734.
Проектът предвижда промяна на улична регу
лация на УПИ VІІ-3054, като уличнорегулацион
ната линия в участъка с о.т. 736-788-734 съвпадне
със съществуващата кадастрална граница на имот
с пл. н. 3054 в кв. 189 по плана на гр. Чирпан.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Стара Загора, чрез
Общинския съвет – гр. Чирпан, на основание
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ.

7535

Председател:
Хр. Стефанов

ОБЩИНА С. БОРИНО,
ОБЛАСТ СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 295
от 30 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – с. Борино, реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
нов довеждащ водопровод до ПИ с идентификатор
05462.9.27 в местността Долна Сабурча в землище
то на с. Борино, община Борино, област Смолян.
Трасето на водопровода започва от съществуващ
водоем, който се намира в ПИ 05462.226.9, след
което пресича имот 05462.226.5 – общинско
пасище, след което преминава в сервитута на
съществуващ селскостопански път на около 0,70
м от границите на частните имоти и накрая
пресича имот 05462.215.4 – общинско пасище,
докато достигне крайнатa си точка – т. 13 от гра
фичния материал, откъдето трасето преминава в
горски фонд. Дължината на трасето е 2664 м, а
сервитутът на водопровода ∅ 75 мм е по 0,64 м.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Смолян, по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.

7553

Председател:
А. Джебирова

192 . – На ц иона л нат а а г ен ц и я з а п ри хо 
дите, Териториална дирекция – Пловдив, на
основа н ие ч л. 239, а л. 2 ДОП К с пос та но 
вление за възлагане на недвижим имот изх.
№ 16192/2007/000385/01.10.2013 г. възлага на
„Родопи 95“ – АД, ЕИК по БУЛСТАТ 115097853,
с адрес с. Първенец, община „Родопи“, област
Пловдив, представлявано от Христо Иванов Па
найотов с адрес с. Първенец, община „Родопи“,
област Пловдив, следните недвижими имоти: 1.
Промишлена сграда със застроена площ 1308 кв. м
с идентификатор 47295.106.6.2 на 1 етаж, построе
на в поземлен имот с идентификатор 47295.106.6,
съгласно акт за общинска собственост № 48, том
51, рег. 14586/27.05.2005 г., издаден от Службата по
вписванията – Пловдив, намиращ се в с. Марково,
п.к. 4108, ул. Шосе Пловдив – Първенец, община
„Родопи“. 2. Промишлена сграда със застроена
площ 114 кв. м, с идентификатор 47295.106.6.5 на 1
етаж, построена в поземлен имот с идентификатор
47295.106.6, съгласно акт за общинска собственост
№ 890/08.07.2002 г., издаден от Община „Родо
пи“ – кмет, намиращ се в с. Марково, п.к. 4108,
ул. Шосе Пловдив – Първенец, община „Родопи“.
3. Друг вид сграда за обитаване със застроена
площ 283 кв. м с идентификатор 47295.106.6.9,
брой етажи 1, построена в поземлен имот с иден
тификатор 47295.106.6, съгласно акт за общинска
собственост № 890/08.07.2002 г., издаден от Об
щина „Родопи“ – кмет, намиращ се в с. Марково,
п.к. 4108, ул. Шосе Пловдив – Първенец, община
„Родопи“. 4. Промишлена сграда със застроена
площ 116 кв. м, с идентификатор 47295.106.6.4
на 1 етаж, построена в поземлен имот с иден
тификатор 47295.106.6 съгласно акт за общинска
собственост № 890/08.07.2002 г., издаден от Об
щина „Родопи“ – кмет, намиращ се в с. Марково,
п.к. 4108, ул. Шосе Пловдив – Първенец, община
„Родопи“. 5. Промишлена сграда със застроена
площ 98 кв. м с идентификатор 47295.106.6.3 на
1 етаж, построена в поземлен имот с идентифи
катор 47295.106.6, съгласно акт за общинска соб
ственост № 890/08.07.2002 г., издаден от Община
„Родопи“ – кмет, намиращ се в с. Марково, п.к.
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4108, ул. Шосе Пловдив – Първенец, община „Ро
допи“. 6. Промишлена сграда със застроена площ
24 кв. м, с. Марково, с идентификатор 47295.106.6.7
на 1 етаж, построена в поземлен имот с иденти
фикатор 47295.106.6, съгласно акт за общинска
собственост № 890/08.07.2002 г., издаден от Об
щина „Родопи“ – кмет, намиращ се в с. Марково,
п.к. 4108, ул. Шосе Пловдив – Първенец, община
„Родопи“. Имотът се продава такъв, какъвто е
в момента на продажбата, и купувачът не може
да претендира за недостатъци на закупения
имот. Собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението.
7495
95. – Националната спортна академия „Васил
Левски“, София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2
ЗРАСРБ обявява конкурси за докторанти – дър
жавна поръчка, по научната специалност „Теория
и методика на физическото възпитание, спорт
ната тренировка и кинезитерапията“ в следните
направления:
Ши
фър

Професионално
направление

7.6

Спорт

7.4
1.3

Редовна
За
форма дочна
форма
8 (6+2*)

0

Общес т вено зд ра ве –
кинезитерапия

3

1

Педагогика на обучени
ето по физическо въз
питание

2

1

*Две бройки ще бъдат насочени към Центъра за
научна и приложна дейност в спорта към НСА
„Васил Левски“. Всички са със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
по конкурсите се подават в Центъра за развитие
на академичния състав на НСА „Васил Левски“,
каб. 403, ет. ІV, Студентски град. Необходимите
документи са публикувани на интернет страни
цата на НСА „Васил Левски“.
7584
34. – Университетът по архитектура, строи
телство и геодезия, София, обявява конкурс по
професионално направление 5.7 Архитектура,
строителство и геодезия за доцент по научна
специалност Строителни конструкции (Стоманени
конструкции) към катедра „Метални, дървени
и пластмасови конструкции“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски
1, тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
7248
49. – Лесотехническият университет – София,
обявява следните конкурси: Факултет „Стопанско
управление“ – за академична длъжност „доцент“:
към катедра „Управление на ресурсите и приро
доползването“ по Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.7. Админист
рация и управление (Икономика и управление на
горското стопанство) – един, със срок 3 месеца;
към катедра „Управление на ресурсите и приро
доползването“ по Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.7. Админи
страция и управление (Икономика и управление
на горската промишленост) – един, със срок
3 месеца; факултет „Ветеринарна медицина“ – за
академична длъжност „доцент“: в професионално
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направление 4.3. Биологически науки, научна спе
циалност „Физиология на животните и човека“,
дисциплина „Физиология на животните“ – един,
със срок 3 месеца; в професионално направление
6.3. Животновъдство, научна специалност „Раз
въждане на селскостопански животни, биология
и биотехника на размножаването“, дисциплина
„Генетика и развъждане на животните“ – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“.
7558
109. – Нов български университет – София,
обявява конкурси за главни асистенти във: област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информаци
онни науки (журналистика, издатели и журна
листи) – един; област на висше образование 8.
Изкуства, професионално направление 8.2. Изоб
разително изкуство (корпоративна идентичност в
интериора) – един; област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.4.
Театрално и филмово изкуство (рекламен ме
Ши
фър
1

Област на висше
образование
2

Ши
фър
3

ВЕСТНИК
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ниджмънт и визуален брандинг) – един; област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (световно стопанство и МИО) – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в НБУ, ул. Монтевидео 21,
отдел „Персонал“, офис 215, тел. 8110235, 8110215.
7493
339. – Висшето училище по застраховане и
финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност главен асис
тент по научното направление 3.8. Икономика
(Устойчиво развитие) със срок 2 месеца от об
народването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча купел,
ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност“, тел.
4015803, 4015812, 4015811.
7513
45. – Медицинският университет – София,
обявява следните конкурси за прием на докто
ранти съгласно Решение № 288 от 10.05.2013 г. на
МС за учебната 2013/2014 г. по област на висше
образование, професионално направление и
следните докторски програми:

Професио
нално на
правление

Докторска
програма

4

5

Форма на
обучение
редовно задочно
6

7

Биофизика

1

1

Биохимия

2

0

Генетика

0

3

Имунология

1

0

Молекулярна биология

2

0

Анестезиология и интензивно
лечение

15

0

Гастроентерология

4

0

Дерматология и венерология

1

0

Кардиология

2

0

Клинична психология (Медицинска
психология)

1

0

Неврология

11

0

Неврохирургия

2

0

Нефрология

1

0

Нуклеарна медицина

1

0

Обща медицина

1

1

Обща хирургия

4

0

Медицински факултет
4.

П р и р о д н и н ау к и ,
мат емат и к а и и н
форматика

4.1.

4.3.

7.

Зд р а в е оп а з в а не и
спорт

7.1.

Физическ и
науки

Биологичес
ки науки

Медицина
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7

Ортопедия и травматология

1

0

Ото-рино-ларингология

1

0

Офталмология

4

2

Педиатрия

1

0

Психиатрия

3

3

Сърдечно-съдова хирургия

0

2

Урология

0

1

Фармакология (вкл. Фармакокине
тика и химиотерапия)

1

3

Физиотерапия, курортология и
рехабилитация

0

3

Теоретична химия

1

0

Фармацевтична ботаника

1

0

Токсикология

2

0

Фармакогнозия и фитохимия

1

0

Фармакоикономика и фармацевтич
на регулация

2

3

Фармакология (вкл. Фармакокине
тика и химиотерапия)

4

0

Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията

2

11

Хигиена (вкл. трудова, комунална,
училищна, радиационна и др.)

1

1

Фармацевтичен факултет
4.

4.

7.

П р и р о д н и н ау к и ,
мат емат и к а и и н
форматика

П р и р о д н и н ау к и ,
мат емат и к а и и н
форматика
Зд р а в е оп а з в а не и
спорт

4.2.

4.3.

7.3.

Х и м и ческ и
науки

Биологичес
ки науки

Фармация

Факултет по обществено здраве
7.

Зд р а в е оп а з в а не и
спорт

7.4.

Обществено
здраве

Продължителността на докторантурите е за: ре
довни докторанти – 3 години; задочни – 4 години.
Документи се подават съгласно изискванията в
Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични
длъжности в МУ – София: 1. заявление до ръко
водителя на съответното приемащо структурно
звено (в случая до декана на съответния факултет);
2. европейски формат автобиография; 3. копие
на диплома за придобита образователно-квали
фикационна степен „магистър“ с приложението
или уверение за успешно положени държавни
изпити и академична справка; 4. копие на трудов
договор – за участниците в конкурса за задочна
докторантура; 5. други документи, удостове
ряващи интереси и постижения в съответната
научна област. Докторантът има права по чл. 70,

ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от
Закона за висшето образование. Същият заплаща
такса за обучение съгласно Закона за висшето
образование. Срокът за подаване на документи
за участие в конкурсите за докторантура е 2 ме
сеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи се подават в съответните
структурни звена на адрес: Медицински факул
тет – 1431 София, ул. Здраве 2, деканат, ет. 1, стая
118, сектор „Наука“; тел. 02/952 05 21 и 02/91 72
787. Фармацевтичен факултет – 1000 София, ул.
Дунав 2, деканат, ет. 2, стая 53; за справки – г-жа
Емилия Иванова, тел. 02/92 36 504. Факултет по
обществено здраве – 1527 София, ул. Бяло море
8, деканат; за справки – г-жа Даниела Василева,
тел. 02/94 32 304.
6951
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25. – Университетът „Проф. д-р Асен Злата
ров“ – Бургас, обявява конкурси за прием на докто
ранти по държавна поръчка за учебната 2013/2014 г.
в следните акредитирани специалности:
Научна специалност

ректората, Бургас 8010, к-с Славейков, бул. Проф.
Якимов 1, стая 209, тел.: 056/705 293; 0886 664 213.
7510
6. – Икономическият университет – Варна,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност доцент в област на висшето образо
вание 3. Социални, стопански и правни науки;
професионално направление 3.9. Туризъм; научна
специалност География на туризма – един за
нуждите на катедра „Икономика и организация
на туризма“ със срок 2 месеца от обнародване
то в „Държавен вестник“. Документи – в отдел
„НИДД“, стая 503, тел. 052/830 813.
7511
77. – Техническият университет – Варна, обя
вява конкурси за приемане на редовни докторанти
по държавна поръчка за учебната 2013/2014 г. на
основание Решение на МС № 288 от 10.05.2013 г.,
чл. 3 от Закона за развитие на академичния със
тав в Република България (ДВ, бр. 38 от 2010 г.),
чл. 42, ал. 4 и чл. 68 ЗВО съгласно приложението.
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните доку
менти: 1. Заявление (типов образец, попълва се
при подаването). 2. Автобиография. 3. Диплом
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ с приложението (оригинал
и копие). 4. Удостоверение за признато висше
образование, ако дипломата е издадена от чуж
дестранно висше училище. 5. Други документи,
удостоверяващи интереси и постижения в съот
ветната научна област. Справки и приемане на
необходимите документи: ТУ – Варн а, стая 319
НУК, П. Йосифова, тел. 052-383-242.

Форма на
обучение
редовна задочна

1. „Технология на силикати
те, свързващите вещества и
труднотопимите неметални
материали“, шифър 02.10.12

3

1

2. „Технология за пречиства
не на водите“, шифър 02.22.02

2

-

3. „Организация и управление
на производството (индуст
рия)“, шифър 05.02.21

1

-

4. „Технология на биологично
активните вещества (вк л.
ензими, хормони, белтъци)“,
шифър 02.11.11

1

-

5. „Технология на природни
те и синтетичните горива“,
шифър 02.10.23

1

-
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Документи за кандидатстване: 1. заявление по
образец; 2. автобиография; 3. нотариално заве
рено копие на диплома за ОКС „магистър“; 4.
медицинско свидетелство; 5. документ за платена
такса за изпити. В срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“ документите се подават в

Шифър

Области на висше образование, професионални направления
и докторски програми

Бройки
редовно

1

2

3

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство
1.

Технология на машиностроителните материали

1

2.

Машинознание и машинни елементи

1

3.

Технология на машиностроенето

1

4.

Двигатели с вътрешно горене

1

5.

Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика
1.

Електрически машини и апарати

2

2.

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката

1

3.

Електроснабдяване и електрообзавеждане

1

4.

Електронизация

1

5.

Теория на автоматичното управление

1

6.

Автоматизация на производството

1

7.

Теоретична електротехника

1
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2

5.3.
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3

Комуникационна и компютърна техника
1.

Теоретични основи на комуникационната техника

1

2.

Комуникационни мрежи и системи

3

3.

Системно програмиране

1

4.

Компютърни системи, комплекси и мрежи

1

5.

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

1

5.4.

Енергетика
1.

Топлотехника

2

2.

Електроенергийни системи

1

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация
1.

Корабостроене и кораборемонт

3

2.

Корабни силови уредби, машини и механизми

1

3.

Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт)

1

4.

Управление на кораби и корабоводене

1

5.

Системи и устройства за опазване на околната среда

1

5.13.

Общо инженерство
1.

Ергономия и промишлен дизайн

1

2.

Организация и управление на производството (индустрия)

1

7561
92. – Техническият университет – Габрово, на
основание Решение № 288 на Министерския съвет
от 10 май 2013 г. обявява конкурс за редовна и
задочна докторантура за учебната 2013/2014 г.
по следните научни специалности: редовна докторантура: професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалности: Рязане
на материалите и режещи инструменти – 1 бр.;
Ме т а лор ежещ и ма ш и н и и сис т ем и – 1 бр.;
Технология на машиностроенето – 3 бр.; Ме
трология и метрологично осигуряване – 2 бр.;
Точно уредостроене – 1 бр.; Теория на механи
змите, машините и автоматичните линии – 1 бр.;
Х и д ра в л и ч н и и п невм ат и ч н и з а д ви ж в а щ и
системи – 2 бр.; Машини и съоръжени я за
леката промишленост – 1 бр.; Технология на
текстилните материали – 1 бр.; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалности: Микроелектрони
ка – 1 бр.; Индустриална електроника – 2 бр.;
Квантова и оптоелектроника – 1 бр.; Елементи
и устройства на автоматиката и изчислителната
техника – 2 бр.; А втоматизирани системи за
обработка на информация и управление – 2 бр.;
професионално направление 5.3. Комуникаци
онна и компют ърна техника, специалности:
Комуникационни мрежи и системи – 1 бр.; Ком
пютърни системи, комплекси и мрежи – 1 бр.;
Автоматизация на инженерния труд и системи
за автоматизирано проектиране – 1 бр.; Авто
матизирани системи за обработка на инфор

мация и управление – 1 бр.; професионално
направление 5.4. Енергетика, специалност: Про
мишлена топлотехника – 2 бр.; професионално
направление 5.6. Материали и материалознание,
специалност: Материалознание и технология на
машиностроителните материали – 3 бр.; задочна
докторантура: професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност: Технология
на машиностроенето – 1 бр.; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност: Светлинна техника
и източници на светлина – 1 бр.; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, специалности: Комуникационни мрежи
и системи – 1 бр.; Автоматизирани системи за
обработка на информация и управление – 1 бр.,
със срок за подаване на документи: 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Необ
ходими документи: заявление, автобиография,
диплома за придобита образователно-квалифи
кационна степен „бакалавър“ и „магистър“ и
приложенията към тях. За справки: Технически
университет – Габрово, ул. Хаджи Димитър 4,
отдел „Научно развитие“, тел. 066/827-238.
7557
52. – Медицинският университет – Плевен,
о бя вя ва в ъ з о снова на Решен ие № 2 88 о т
10.05.2013 г. на Министерския съвет докторанту
ри за учебната 2013/2014 г. по следните научни
специалности:
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№
по
ред

Шифър

1.

03.01.47

2.
3.
4.
5.
6.

03.01.36

ВЕСТНИК

Научна специа лност

БРОЙ 90
Образователна и научна
степен „доктор“
редовно

задочно

Кардиология

1

4

03.01.17

Пулмология

1

-

03.01.33

Инфекциозни болести

1

-

01.06.19

Паразитология и хелминтология

1

-

03.01.37

Обща хирургия

2

-

Офталмология

1

Общо:
За участие в конкурса се подават следните доку
менти: 1. заявление до ректора; 2. автобиография;
3. диплома за придобита образователно-квалифи
кационна степен „магистър“ с приложението или
нотариално заверено копие от нея или уверение
за успешно положени държавни изпити; 4. други
документи, удостоверяващи интереси и постиже
ния в съответната научна област. Срок за подаване
на документите – 2 месеца, от обнародването в
„Държавен вестник“. Приемът на документи се
извършва в Медицинския университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски 1, ректорат 1, ет. 2, стая 247,
тел. 064/ 884-103.
7512
481. – Висшето училище по агробизнес и
развитие на регионите – Пловдив, обявява кон
курси по следните професионални направления:
за доцент по 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство (по
отрасли и подотрасли)“ – един; за професор по
4.6. Информатика и компютърни науки – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората
на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав 78, стая 1; тел.
032 960 360.
7523
86. – Тракийският университет – Стара Заго
ра, обявява конкурс за Медицинския факултет
за професор по научна специалност „Медицин
ска физика“, професионално направление 4.1.
Физически науки, област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държа
вен вестник“. Документи – във факултета, ул.
Армейска 11, тел. 042/664 468.
7372
26. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
професор по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направле
ние 2.1. Филология (Общо и съпоставително
езикознание) – един; доцент по област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професио
нално направление 2.2. История и археология
(Нова и най-нова обща история – Нова обща ис
тория) – един; главен асистент по област на висше
образование 1. Педагогически науки, професио
нално направление 1.2. Теория на възпитанието и
дидактика (Социална педагогика) – един, всички
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4

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректорската
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска
115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.:
054/830 495, в. 121, GSM: 0899 901943.
7585
27. – Шу менск и ят у ниверситет „Епископ
Константин Преславски“ прекратява: конкурса
за доцент в област на висше образование 2. Ху
манитарни науки, професионално направление
2.4. Религия и теология (Теология – Християнска
етика с Етически системи) (ДВ, бр. 29 от 2013 г.)
и конкурса за доцент в област на висше образо
вание 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.8. Икономика
(Счетоводна отчетност, контрол и анализ) (ДВ,
бр. 48 от 2013 г.).
7586
640. – Институтът по полимери при БАН – Со
фия, обявява конкурс за главен асистент по
01.05.06. химия на високомолекулните съединения
в професионално направление 4.2. химически
науки за лаборатория „Биологично активни по
лимери“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцелари
ята на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103А,
тел. 979 22-09.
7562
117. – Националният център по радиобиология
и радиационна защита – София, обявява конкурс
за редовна докторантура за: секция „Радиобиоло
гия“ в област на висшето образование 4. Природни
науки, математика и информатика по професи
онално направление 4.3. Биологически науки и
научната специалност „Радиобиология“ – двама;
секция „Радиационна защита при медицинско
облъчване“ в област на висшето образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научната специал
ност „Медицинска радиологична физика“ – един;
секция „Радиационна безопасност и медицинско
осигуряване“ в област на висшето образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално на
правление 7.1. Медицина и научната специалност
„Радиационна хигиена“ – един, със срок на при
емане на документи 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Справки и
подаване на документи: НЦРРЗ, 1606 София, бул.
Св. Г. Софийски 3, сграда 7, тел. +3592 8621123;
факс: 028621059; e-mail: sdo@ncrrp.org.
7545
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801. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че през юли и септември
2013 г. са извършени продажби на следните об
щински нежилищни имоти:
1. Незастроен У ПИ IІ – „За обществено
обслужващи дейности“, кв. 67 по плана на с. Ру
саля – собственост на Община Велико Търново,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване на
сдружение с нестопанска цел „Театрална формация
Бис-Бард“ – София, представлявано от Анимари
Кирилова Димитрова, за 25 210 лв., върху която
сума е начислен ДДС в размер 5042 лв. Общата
сума по договора възлиза на 30 252 лв., изплатена
изцяло от купувача.
2. Незастроен ПИ с идентификатор 10447.512.109
по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ
1370 кв. м, за който имот е отреден УПИ ХІІ – „За
производствени и складови дейности“, от кв. 170
по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Гаров ра
йон – собственост на Община Велико Търново,
продаден чрез публичен търг с явно наддаване
на „Вато“ – ЕООД, гр. Велико Търново, предста
влявано от Иво Йорданов Терзийски, действащ
като пълномощник на Калина Ивова Терзийска
в качеството є на управител на „Вато“ – ЕООД,
за 34 464 лв., върху която сума е начислен ДДС
в размер 6892,80 лв. Общата сума по договора е
в размер 41 356,80 лв., на разсрочено плащане,
с начална вноска в размер 10 339,20 лв., а ос
татъкът – платим на 4 равни вноски, в срок до
5.09.2015 г.
3. Незастроен поземлен имот с идентификатор
10447.501.122 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 10 015 кв. м, за който имот е от
реден УПИ ІV – „За производствени и складови
дейности“ от кв. 8 по ПУП – ПР на Велико
Търново, Западна промишлена зона – собстве
ност на Община Велико Търново, продаден чрез
публичен търг с явно наддаване на Надежда
Александровна Христова, действаща като ЕТ с
фирма „Надежда – Надежда Христова“ – Вели
ко Търново, за 128 050 лв., върху която сума е
начислен ДДС в размер 25 610 лв. Общата сума
по договора е в размер 153 660 лв., на разсрочено
плащане, с начална вноска в размер 38 415 лв., а
остатъкът – платим на 18 равни месечни вноски,
в срок до 26.03.2015 г.
4. Застроен УПИ VІІ от кв. 34 по плана на
с. Ветринци заедно с построена в него сграда
(старо кметство) – собственост на Община Вели
ко Търново, продаден чрез публичен търг с явно
наддаване на Станислав Хилендаров Стоянов от
Велико Търново, за 9100 лв., върху която сума е
начислен ДДС в размер 559,60 лв. Общата сума
по договора е в размер 9659,60 лв., изплатена
изцяло от купувача.
7478
753. – Община Казанлък на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през септември 2013 г. е извър
шена продажба на общински нежилищен имот,
представляващ обособена част (дял I), разположе
на на първия етаж на двуетажна масивна сграда
с обща застроена площ 312 кв. м, включваща:
„Търговски обект“ със застроена площ 76 кв. м,
„Обект за обществено хранене“ със застроена
площ 95 кв. м и „Санитарен възел“ със застро
ена площ 12 кв. м, построена в УПИ VI, кв. 1,
съгласно ПР на с. Долно Изворово, одобрен със
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Заповед № 22/1987 г., и съответните идеални
части от общите части на сградата и правото
на строеж при граници на обособената част: се
вер – стълбище, запад – библиотека, и граници на
урегулирания поземлен имот: север – УПИ II-26 и
улица (тупик), югоизток – улица, юг – УПИ VII22, запад – УПИ I – за озеленяване, на „Mустафа
Сюнетчиев“ – ЕООД, ЕИК 200271509, предста
влявано от Мустафа Гюлтекинов Сюнетчиев, за
сумата 34 500 лв. без ДДС, платени изцяло към
момента на подписване на приватизационния
договор.
7529
11. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на плана за регулация и застрояване
и план за регулация и застрояване на м. Манас
тирски ливади-изток, кв. 6, УПИ І и УПИ ІІ; кв.
59, УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІV, УПИ V, ПИ 649;
кв. 60, УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ; кв. 61а, УПИ
І и УПИ ІІ; кв. 117, УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ,
УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ, ПИ 570, ПИ 641, ПИ
649, улица по о.т. 264б – о.т. 93а; улица по о.т. 79 –
о.т. 80 – о.т. 71а – о.т. 97в – о.т. 97а – о.т. 80а –
о.т. 97; улица по о.т. 80 – о.т. 11 (нова), който е
изложен в район „Триадица“. Заинтересованите
могат да направят писмени възражения и иска
ния по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Триадица“.
7496
12. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за обект: „Модернизация на участък
от път І-1 Мездра-Ботевград от км 161+367 до км
194+122“. Проектът засяга землищата на гр. Бо
тевград и с. Скравена на територията на община
Ботевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
срок един месец след обнародването в „Държа
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с проекта в отдел „РКУТ“ на Община
Ботевград и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
7595
90. – Община Бургас на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собстве
ници, че комисията по § 4к, ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ,
назначена със Заповед № 516 от 29.02.2012 г. на
кмета на общината, e приела проекти за изменение
на плана на новообразуваните имоти в зони по
§ 4 ПЗРЗСПЗЗ с протокол № 1 от 28.03.2013 г.,
както следва: 1. за промяна на ПНИ и регистъ
ра към него за НПИ № 501.536 по плана на с.о.
Острица 2, землище кв. Банево, община Бургас;
2. за промяна на ПНИ и регистъра към него за
имот № 167.1034 в с.о. Каптажа, землище с. Из
ворище, община Бургас; 3. за промяна на НПИ и
регистъра към него за НПИ № 501.728 по плана
на с.о. Острица 2, землище кв. Банево, община
Бургас; 4. за промяна на ПНИ и регистъра към
него за НПИ № 504.31 и № 504.103 по плана
на м. Погребите, землище кв. Банево, община
Бургас. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по проектите и придру
жаващата ги документация в едномесечен срок
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от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ до кмета на общината. Проектите са
на разположение в стая 401 на Община Бургас.
7554
26. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура – линеен обект
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Подземен кабел от ЖР стълб в ПИ
53210.21.203 до изграден трафопост в ПИ № 013071
през ПИ № 013070, 013071, 000014 и 53210.21.203
в землището на с. Овчарово, община Добричка,
област Добрич“. Проектът за ПУП – парцеларен
план е изложен за разглеждане в Община Добрич
ка, стая 229 в сградата на администрацията. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнарод
ването в „Държавен вестник“.
7596
41. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план на обект: „Изместване
на въздушен електропровод 20 kV към площадка
за третиране на неопасни отпадъци на Община
Несебър с Претоварна станция, площадка за
сортиране на разделно събрани отпадъци и вре
менно депо“ в ПИ 61056.21.2, землище с. Равда,
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места. Трасето
на електропровода е новопроектирано, като при
навлизането му в имот 61056.21.2 – депо за битови
отпадъци, се влива в съществуващ електропровод.
Общата дължина на трасето на новия въздушен
електропровод 20 kV е 563,88 м, като сервитутът
на електропровода навлиза с още 10 м по оста
на трасето в имот 61056.15.106 – територия, заета
от води и водни обекти. Засегнати са следните
имоти: 61056.13.101 – за селскостопански, горски,
ведомствен път – собственост на Община Несебър;
имот 61056.13.102 – напоителен канал – собстве
ност на МЗГАР – ХМС; имот 61056.15.14 – па
сище – собственост на Община Несебър; имот
61056.15.101 – за селскостопански, горски, ведом
ствен път – собственик Община Несебър; имот
61056.15.102 – за селскостопански, горски, ведом
ствен път – собственик Община Несебър; имот
61056.15.104 – пасище – собственост на Община
Несебър; имот 61056.15.106 – за водностопанско,
хидромелиоративно съоръжение – собственост
на „Напоителни системи“ – ЕАД, София; имот
61056.21.3 – пасище – собственост на Община
Несебър; имот 61056.22.103 – за селскостопански,
горски, ведомствен път – собственик Община
Несебър; имот 61056.22.104 – друг вид поземлен
имот без определено стопанско предназначе
ние – собственост на Община Несебър. Проек
тът е изложен в сградата на общинската адми
нистрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7462
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10. – Община Оряхово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план за обект „Водоем
„Средна зона“ – гр. Оряхово, и парцеларен план
за връзките му с мрежите на техническата инфра
структура, разположени в ПИ с № 0.55, м. Кра
лицата, по КВС за землището на гр. Оряхово.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните страни могат да пре
гледат проекта всеки присъствен ден в Техническа
служба – стая № 204, на Община Оряхово, и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по него, ако имат такива.
7536
59. – Община гр. Павликени, област Велико
Търново, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересува
ните лица, че е изработена корекция на проект на
специализиран подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (СПУП – ПРЗ) за
добив и първична преработка на индустриални
минерали – базалт, находище „Върбовка“, зе
млище с. Върбовка, община Павликени, област
Велико Търново, с възложител – концесионер
на находище „Върбовка“, землище с. Върбовка:
„Петрургия“ – ЕООД, София, а именно: спе
циализирана схема на териториите, попадащи
в находище „Върбовка“, за част от масиви 170,
326, 138 в землище с. Върбовка – преработка
и специализиран подробен устройствен план
за регулация и застрояване (СПУП – ПРЗ) за
добив и първична преработка на индустриални
минерали – базалт, находище „Върбовка“ – пре
работка. С корекцията на проекта: СПУП – ПРЗ,
се преработва границата на промяна на режима
на устройство и застрояване на територията,
определена за добив. Преработката на проекта
и преработката на специализираната схема се
намират в дирекция „УТС“ при Община Пав
ликени, стая № 103, и може да бъдат разгледани
всеки присъствен ден. В едномесечен срок от
обявлението в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по корекцията на проекта и корекци
ята на специализираната схема до Общинската
администрация – Павликени, бул. Руски 4, тел.
0610/5-13-49, факс 0610/5-26-42, obshtina@pavlikeni.
bg, pavlikeni@vestel.bg.
7530
92. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен про
ект за изменение на помощния план и плана на
новообразуваните имоти в местността Шевърляк
в землището на гр. Перник, приет с протокол
№ 5-1 от 19.09.2013 г. на комисията, назначена със
Заповед № 921 от 1.06.2011 г. на кмета на община
Перник, за имоти с идентификатори 55871.250.103,
55871.250.115 и 55871.250.119. На основание чл. 28б,
ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнарод
ването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по проекта и придружа
ващата го документация до кмета на община
Перник. За справки – ет. 12, стая 12.
7437
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93. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение плана на новообразуваните имоти
в местността Шумнатица в землището на с. Сту
дена, община Перник, приет с протокол № 5-2
от 19.09.2013 г. на комисията, назначена със За
повед № 921 от 1.06.2011 г. на кмета на община
Перник, за имоти с пл. № 55 и 159. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вест
ник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения по проекта и
придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справки – ет. 12, стая 12.
7438
94. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение плана на новообразуваните имоти
в местността Пладнище в землището на с. Диво
тино, община Перник, приет с протокол № 5-3 от
19.09.2013 г. на комисията, назначена със Заповед
№ 921 от 1.06.2011 г. на кмета на община Перник,
за имоти с пл. № 135.322 и 135.323. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вест
ник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения по проекта и
придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справки – ет. 12, стая 12.
7439
6. – Областният управител на област Пловдив
в изпълнение на чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3 ЗУ Т е издадено Разрешение за строеж
№ ДС-23-6 от 3.10.2013 г. на възложителя „ЕВН
България Електроразпределение“ – АД, Пловдив,
ЕИН 115552190, да извърши строително-монтажни
работи съгласно одобрения от областния управи
тел на област Пловдив на 3.10.2013 г. технически
инвестиционен проект за обект: „Нова кабелна
линия (електропровод) 20 kV от подстанция „Хр.
Ботев“ в ПИ 56784.536.10 по КК на гр. Пловдив,
община Пловдив, до възлова станция „Марково“
в ПИ 47295.19.101 по КК на с. Марково, община
„Родопи“, попадащ в териториите на две общини
в област Пловдив. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано от заинтересуваните лица
чрез областния управител на област Пловдив
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7608
13. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за под
робен устройствен план – план за улична регула
ция и план-схеми за водоснабдяване, канализация
и електрификация на жилищен район „Куба“, Хас
ково. Проектът е изработен на основание чл. 16,
ал. 7 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ и обхваща следните
райони от кадастралната карта на гр. Хасково:
район 705 и имотите от район 706, разположени
северно от имот № 77195.706.259 (УПИ I, кв. 10
по плана за регулация на гр. Хасково, одобрен
със Заповед № 2 от 1977 г.). Проектът се намира
в дирекция „Устройство на територията“ на ул.
Михаил Минчев 3, ет. 1, стая № 18, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от
9 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в ед
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номесечен срок от датата на обнародване в „Дър
жавен вестник“ на обявлението заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
7555
17. – Община с. Руен, област Бургас, на осно
вание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план (ПУП)
в съставки: план за регулация (ПР) и план за
регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален
обхват поземлен имот № 114007, намиращ се
в местността Черквата по КВС на землище
с. Вресово, ЕКАТТЕ 12303, община Руен, област
Бургас. Същият е изложен в стая № 39 в сгра
дата на Община Руен с административен адрес
с. Руен 8540, община Руен, област Бургас, ул.
Първи май 18. В едномесечен срок от обнарод
ването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
7440
18. – Община с. Руен, област Бургас, на осно
вание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план (ПУП)
в съставки: план за регулация (ПР) и план за
регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален
обхват поземлен имот № 020008, намиращ се
в местност та Чеирджа по К ВС на землище
с. Добра поляна, ЕКАТТЕ 21333, община Руен,
област Бургас. Същият е изложен в стая № 39
в сградата на Община Руен с административен
адрес с. Руен 8540, община Руен, област Бургас,
ул. Първи май 18. В едномесечен срок от обна
родването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
7441
19. – Община с. Руен, област Бургас, на осно
вание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план (ПУП)
в съставки: план за регулация (ПР) и план за
регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален
обхват поземлен имот № 114006, намиращ се
в местността Черквата по КВС на землище
с. Вресово, ЕКАТТЕ 12303, община Руен, област
Бургас. Същият е изложен в стая № 39 в сгра
дата на Община Руен с административен адрес
с. Руен 8540, община Руен, област Бургас, ул.
Първи май 18. В едномесечен срок от обнарод
ването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП до общинската администрация
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
7442

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпила заповед на областния управител на
област Пазарджик, с която са оспорени като не
законосъобразни Решение № 290 от 28.02.2013 г.,
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прието с протокол № 19, и Решение № 314 от
28.03.2013 г., прието с протокол № 20 на Об
щинския съвет – гр. Брацигово. По оспорването
е образувано административно дело № 343 по
описа на Административния съд – Пазарджик,
за 2013 г., което е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 8.11.2013 г. от 10 ч.
7589
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 35 състав, призовава Стефан Спасов
Плачков, Иван Илиев Терзийски, Георги Или
ев Терзийски като заинтересовани страни по
адм. дело № 6908/2012 г., образувано по жалба
на Янко Стефанов Дудев, Спас Георгиев Илиев,
Георги Спасов Георгиев, Стефан Спасов Георгиев,
Ани Ганчева Божкова, Мария Ганчева Христова,
Йонко Георгиев Йотов, Галя Георгиева Иванова
срещу одобрените със Заповед № РД-18-27 от
3.04.2012 г. (ДВ, бр. 35 от 2012 г.) на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър кадастрална карта и кадастрални ре
гистри (КККР) за част от землището на гр. София,
кв. Димитър Миленков, местност Долни завой.
Делото е насрочено в открито съдебно заседание
на 16.01.2014 г. от 14,30 ч. Заинтересованите стра
ни да посочат съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на ГПК.
7588
Русенският окръжен съд уведомява Йанг
Хоу Фо, роден на 3.05.1984 г., гражданин на
Малайзия, че има качеството на ответник по
гр. д. № 726/2013 г. по описа на РОС, образувано
по предявен от Мария Ангелова Стайкова-Фо
от гр. Русе иск за оспорване на произход и му
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в кан
целарията на Окръжния съд – Русе, за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея. В противен слу
чай ще му бъде назначен особен представител и
делото ще се гледа в негово отсъствие съгласно
чл. 48, ал. 2 ГПК.
7564
Варненският районен съд, ХХ състав, при
зовава Валя Костадинова Николова-Димова с
адрес Варна, ул. Аладжа манастир 17, и Галя
Костадинова Николова с адрес Варна, ул. Аладжа
манастир 17, да се явят в съда на 5.12.2013 г. в
13,30 ч. като ответници по гр. д. № 1406/2006 г.,
заведено от Никола Панайотов Николов по иск
с правно основание чл. 34 ЗС. Призованите да
посочат съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50 ГПК (отм.).
7563
Плевенският районен съд връчва препис от
ИМ и доказателства по чл. 131 ГПК на Дерек
Кенет Робида с последен известен адрес на съда
САЩ, сега с неизвестен адрес, като ответник по
гр. д. № 4972/2013 г., ІІ гр. състав, по описа на
ПлРС, заведено от Виктория Георгиева Робида
от Плевен, ул. Гоце Делчев 4-Б-1, по чл. 49, ал.1
СК. Ответникът да посочи съдебен адрес в стра
ната, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
7587
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Русенският окръжен съд в закрито заседание
с определение № 836 от 24.09.2013 г. обявява, че
в съда на 14.06.2013 г. по мотивирано искане с
вх. № 6956 от 13.06.2013 г. от Комисията за от
немане на незаконно придобито имущество чрез
председателя Пламен Георгиев Димитров срещу
Димитър Георгиев Димитров с постоянен адрес
гр. Ветово, ул. Д-р Г. М. Димитров 6, е образувано
гр. д. № 618/2013 г. относно отнемане в полза на
държавата на имущество, придобито от престъпна
дейност, на основание чл. 28 ЗОПДИППД (отм.)
във връзка с § 5 ПЗРЗОПДНПИ с цена на иска
360 550 лв. Със същото се иска отнемане в полза
на държавата на следното имущество:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) от
Димитър Георгиев Димитров:
1. ремарке за лек автомобил „Истър“, модел
„ССМ 2439“, с ДК № Р 3049 ЕХ, дата на първо
начална регистрация 18.09.1992 г., придобит на
18.09.1992 г.;
2. лек автомобил „Фолксваген“, модел „Поло“,
с ДК № Р 2813 РН, рама WVWZZZ6NZVW100667,
двигател AER009659, дата на първоначална ре
гистрация 30.10.1996 г., придобит на 12.03.2008 г.;
3. лек автомобил „Волво“, модел „850 ГЛТ“, с
ДК № Р 0254 РН, рама YV1LS5502P2060974, дви
гател 87799, дата на първоначална регистрация
8.01.1993 г., придобит на 14.01.2008 г.;
4. лек автомобил „Шкода“, модел „Фелиция“,
с ДК № Р 1439 РН, рама TMBEHH654T0342575,
двигател AEF013189, дата на първоначална ре
гистрация 6.08.1996 г., придобит на 12.02.2008 г.;
5. лек автомобил „Опел“, модел „Астра“, с ДК
№ Р 1443 РН, рама W0L0TGF48X5126161, двигател
X17DTL14362237, дата на първоначална регистра
ция 11.02.1999 г., придобит на 12.02.2008 г.;
6. лек автомобил „Опел“, модел „Вектра“, с ДК
№ Р 1488 РН, рама W0L000036T5037463, двигател
X17DT013850, дата на първоначална регистрация
5.12.1995 г., придобит на 13.02.2008 г.;
7. лек автомобил „Опел“, модел „Вектра“,
с ДК № Р 4756 РН, рама W0L0JBF19W1293277,
двигател X16XEL20E23756, дата на първоначална
регистрация 3.02.1999 г., придобит на 15.04.2008 г.;
8. лек автомобил „Опел“, модел „Вектра“, с ДК
№ Р 8331 РН, рама W0L000087S7597749, двигател
C20NE31196590, дата на първоначална регистрация
12.04.1995 г., придобит на 25.06.2008 г.;
9. лек автомобил „Фолксваген“, модел „Голф“,
с ДК № Р 9118 РН, рама WVWZZZ1HZPW476772,
дата на първоначална регистрация 10.05.1993 г.,
придобит на 11.07.2008 г.;
10. лек автомобил „Форд“, модел „Ескорт“, с
ДК № Р 9426 РН, рама WF0NXXGCANVM80795,
двигател VM80795, дата на първоначална регис
трация 17.3.1997 г., придобит на 21.07.2008 г.;
11. товарен автомобил „ДАФ“, модел „400“,
с ДК № Р 9541 РН, рама XLRVE04EN0N874894,
двигател P155BXE016469, дата на първоначална
регистрация 22.06.1990 г., придобит на 24.07.2008 г.;
12. лек автомобил „Фолксваген“, модел „Пасат“,
с ДК № Р 9967 РН, рама WVWZZZ31ZKE170246,
двигател RP152199, дата на първоначална регис
трация 13.02.1989 г., придобит на 05.08.2008 г.;
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13. лек а вт омо би л „Фол ксва г ен“, модел
„Т р а н с п о р т е р“, с Д К № Р 9 9 70 РН , р а м а
WV2ZZZ70ZSH026789, двигател AAB294945, дата
на първоначална регистрация 8.12.1994 г., придо
бит на 5.08.2008 г.;
14. лек автомобил „Фолксваген“, модел „Голф“,
с ДК № Р 6971 АН, рама WVWZZZ1HZSW063023,
двигател 1Z321374, дата на първоначална регис
трация 23.11.1994 г., придобит на 15.04.2011 г.;
15. товарен автомобил „Фиат“, модел „Дука
то“, с ДК № Р 1310 РК, рама ZFA23000005830951,
двигател 10WD59318614, дата на първоначална
регистрация 1.08.2000 г., придобит на 5.09.2008 г.;
16. лек автомобил „Мерцедес“, модел „Сприн
тер“, с ДК № Р 1379 РК, рама WDB9023721P503569,
двигател 60194310427552, дата на първоначална
регистрация 20.06.1996 г., придобит на 8.09.2008 г.;
17. лек автомобил „Форд“, модел „Фокус“, с
ДК № Р 1655 РК, рама WF0AXXWPDAYK82232,
двигател C9DAYK82232, дата на първоначална ре
гистрация 25.08.2000 г., придобит на 12.09.2008 г.;
18. лек автомобил „Форд“, модел „Галакси“, с
ДК № Р 2092 РК, рама WF0GXXPSWGVJ76073,
двигател AHU114238, дата на първоначална ре
гистрация 17.03.1997 г., придобит на 24.09.2008 г.;
19. лек автомобил „Ситроен“, модел „290 П“, с
ДК № Р 4268 РК, рама VF7290C92UD427528, дви
гател C80590, дата на първоначална регистрация
15.12.1993 г., придобит на 11.11.2008 г.;
20. лек автомобил „Фолксваген“, модел „Голф“,
с ДК № Р 5442 РК, рама WVWZZZ1HZSW540137,
дата на първоначална регистрация 22.06.1995 г.,
придобит на 11.12.2008 г.;
21. т овар ен а в т омо би л „Мерцеде с“, мо 
дел „С п ри н т ер“, с Д К № Р 54 43 РК , ра ма
WDB9034631P681027, двигател 60298000021143,
дата на първоначална регистрация 1.01.1991 г.,
придобит на 11.12.2008 г.;
22. лек автомобил „Нисан“, модел „Примера“,
с ДК № Р 6127 РК, рама SJNFDAP11U0202742,
двигател CD20658621X, дата на първоначална
регистрация 15.07.1998 г., придобит на 5.01.2009 г.;
23. товарен автомобил „Рено“, модел „Трафик“,
с ДК № Р 6264 РК, рама VF1T3X30501390297, дви
гател F695118, дата на първоначална регистрация
28.11.1989 г., придобит на 10.01.2009 г.;
24. лек автомобил „Рено“, модел „Лагуна“, с ДК
№ Р 6503 РК, рама VF1B56BJC11144809, двигател
F3PD720000836, дата на първоначална регистрация
11.01.1994 г., придобит на 16.01.2009 г.;
25. лек автомобил „БМВ“, модел „318 И“, с ДК
№ Р 6582 РК, рама WBACA31010FB53333, двигател
184E104947580, дата на първоначална регистрация
19.03.1992 г., придобит на 20.01.2009 г.;
26. лек автомобил „Фиат“, модел „35 Ф 8 Б“,
с ДК № Р 6945 РК, рама 004384, двигател 586378,
дата на първоначална регистрация 1.01.1980 г.,
придобит на 30.01.2009 г.;
27. лек автомобил „Фолксваген“, модел „Поло“,
с ДК № Р 7619 РК, рама WVWZZZ6NZSY153513,
двигател AEA042955, дата на първоначална ре
гистрация 5.07.1995 г., придобит на 25.02.2009 г.;
28. товарен автомобил „Форд“, модел „Транзит
Д“, с ДК № Р 7816 РК, рама WF0BXXGBVBRR61462,
двигател RR61462, дата на първоначална регис
трация 23.12.1994 г., придобит на 5.03.2009 г.;
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2 9. т о в а р е н а в т о м о б и л „Ф о р д “, м о д е л
„Транзит 10 0 С“, с ДК № Р 80 09 РК, рама
WF0LXXGBVLSM50135, двигател SM50135, дата
на първоначална регистрация 19.12.1996 г., при
добит на 9.03.2009 г.;
30. лек автомобил „Хонда“, модел „ФР В“, с ДК
№ Р 8130 РК, рама JHMBE57407S205024, двигател
N22A12505152, дата на първоначална регистрация
15.01.2008 г., придобит на 11.03.2009 г.;
31. лек автомобил „Рено“, модел „Еспейс“, с
ДК № Р 6588 РК, рама VF8J635350R437572, дви
гател F930286, дата на първоначална регистрация
27.01.1995 г., придобит на 20.01.2009 г.;
32. товарен автомобил „Форд“, модел „Транзит 90
Т“, с ДК № Р 9014 РК, рама WF0LXXGBFL2J02014,
двигател 2J02014, дата на първоначална регистра
ция 1.07.2002 г., придобит на 6.04.2009 г.;
33. товарен автомобил „Форд“, модел „Транзит“,
с ДК № Р 9256 РК, рама WF0BXXGBVBWP27715,
двигател WP27715, дата на първоначална регис
трация 28.10.1998 г., придобит на 13.04.2009 г.;
34. лек автомобил „Алфа Ромео“, модел „166“,
с ДК № Р 0277 АК, рама ZAR93600000028814,
двигател AR342021457605, дата на първоначална
регистрация 25.05.1999 г., придобит на 13.05.2009 г.;
35. товарен автомобил „Ивеко“, модел „Дейли
308“, с ДК № Р 0429 АК, рама ZCFC3050102914652,
двигател 1954890, дата на първоначална регис
трация 13.05.1990 г., придобит на 18.05.2009 г.;
36. лек автомобил „Опел“, модел „Тигра 1.6“,
с ДК № Р 0642 АК, рама W0L0SAF07W4248133,
двигател X16XE20B82170, дата на първоначална
регистрация 30.06.1998 г., придобит на 25.05.2009 г.;
37. товарен автомобил „Фолксваген“, мо
дел „Транспортер“, с ДК № Р 0662 АК, рама
WV2ZZZ70ZRH063593, двигател AAB238188, дата
на първоначална регистрация 23.02.1994 г., при
добит на 25.05.2009 г.;
38. товарен автомобил „Фолксваген“, мо
дел „Транспортер“, с ДК № Р 2375 АК, рама
WV2ZZZ70ZPH075577, двигател AAB178508, дата
на първоначална регистрация 10.02.1993 г., при
добит на 14.07.2009 г.;
39. лек автомобил „Фолксваген“, модел „Голф
1“, с ДК № Р 2574 АК, рама WV2ZZZ1HZTW114232,
двигател AEK052081, дата на първоначална ре
гистрация 17.10.1996 г., придобит на 20.07.2009 г.;
40. лек автомобил „Фиат“, модел „Сейченто“,
с ДК № Р 3219 АК, рама ZFA18700000662600,
двигател 187A10000278440, дата на първоначална
регистрация 8.06.2001 г., придобит на 6.08.2009 г.;
41. лек автомобил „Мерцедес“, модел „Сприн
тер“, с ДК № Р 3468 АК, рама WDB9034721P955813,
двигател 60298000291061, дата на първоначална
регистрация 6.10.1999 г., придобит на 13.08.2009 г.;
42 . т о в а р е н а в т о м о б и л „Ф и а т “, м о д е л
„Ивеко турбо Д“, с ДК № Р 4216 АК, рама
ZCFC3570002973894, двигател 1322486, дата на
първоначална регистрация 15.01.1991 г., придобит
на 7.09.2009 г.;
43. лек автомобил „Фолксваген“, модел „Голф“,
с ДК № Р 4340 АК, рама WVWZZZ1HZRW536926,
двигател ABS832320, дата на първоначална ре
гистрация 5.05.1994 г., придобит на 10.09.2009 г.;
44. лек автомобил „Ауди“, модел „100“, с ДК № Р
4431 АК, рама WAUZZZ4AZPN065044, двигател
AAD084810, дата на първоначална регистрация
7.10.1993 г., придобит на 14.09.2009 г.;
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45. лек автомобил „Фолксваген“, модел „Пасат“,
с ДК № Р 4548 АК, рама WVWZZZ3BZ1E179653,
двигател AKN073300, дата на първоначална ре
гистрация 23.03.2001 г., придобит на 16.09.2009 г.;
46. лек автомобил „Опел“, модел „Астра 1.4 И“,
с ДК № Р 5234 АК, рама W0L0TGF35X2038005,
двигател X14XE20E27183, дата на първоначална
регистрация 13.01.2000 г., придобит на 8.10.2009 г.;
47. лек автомобил „БМВ“, модел „320 Д“, с
ДК № Р 6173 АК, рама WBAAL71000KE48634,
двигател 204D182989119, дата на първоначална
регистрация 17.03.1999 г., придобит на 3.11.2009 г.;
48. лек автомобил „Фиат“, модел „Дукато“, с
ДК № Р 6296 АК, рама ZFA23000005406122, дви
гател 81404722102386400, дата на първоначална
регистрация 1.07.1996 г., придобит на 6.11.2009 г.;
49. лек автомобил „Мицубиши“, модел „Екли
псе“, с ДК № Р 6427 АК, рама 4MBMND22ANE002032,
двигател 4G63MR7588, дата на първоначална ре
гистрация 1.07.1993 г., придобит на 11.11.2009 г.;
50. лек автомобил „Фолксваген“, модел „Голф“,
с ДК № Р 6540 АК, рама WVWZZZ1HZRW301300,
двигател ABS789467, дата на първоначална ре
гистрация 5.01.1994 г., придобит на 16.11.2009 г.;
51. лек автомобил „Сеат“, модел „Кордоба“,
с ДК № Р 7074 АК, рама VSSZZZ6KZWR047977,
двигател AFT175826, дата на първоначална ре
гистрация 9.02.1998 г., придобит на 1.12.2009 г.;
52. лек автомобил „Мерцедес“, модел „190 Е“,
с ДК № Р 8368 АК, рама WDB2010241A450281,
двигател 10296210178984, дата на първоначална
регистрация 2.11.1988 г., придобит на 13.01.2010 г.;
53. лек автомобил „Пежо“, модел „605“, с ДК
№ Р 8486 АК, рама VF36BP8B290865709, двига
тел 00554, дата на първоначална регистрация
24.02.1993 г., придобит на 18.01.2010 г.;
54. лек автомобил „Алфа Ромео“, модел „156“,
с ДК № Р 8489 АК, рама ZAR93200001055127,
двигател AR323021173326, дата на първоначална
регистрация 1.01.1998 г., придобит на 18.01.2010 г.;
55. лек автомобил „Деу“, модел „Калос“, с
ДК № Р 9320 АК, рама KLATF486EYB571704,
двигател A16DMS035305D, дата на първоначална
регистрация 6.12.2000 г., придобит на 17.02.2010 г.;
56. лек автомобил „Ауди“ модел „А 4“, с ДК
№ Р 9519 АК, рама WAUZZZ8DZTA126654, двига
тел ADR101369, дата на първоначална регистрация
11.01.1996 г., придобит от проверяваното лице на
23.02.2010 г.;
57. товарен автомобил „Фиат“, модел „Дукато 1.9
ТД“, с ДК № Р 9740 АК, рама ZFA23000005017017,
двигател 23A20001427184, дата на първоначална
регистрация 12.07.1994 г., придобит на 2.03.2010 г.;
58. товарен автомобил „Форд“, модел „Рейнджър“,
с ДК № Р 9941 АК, рама WF0LMFE401W214855,
двигател 290438, дата на първоначална регистрация
11.06.2002 г., придобит на 8.03.2010 г.;
59. лек автомобил „БМВ“, модел „320 И“, с
ДК № Р 0504 АМ, рама WBAAD310X0AF74432,
двигател 206EE22694692, дата на първоначална
регистрация 25.05.1990 г., придобит на 23.03.2010 г.;
60. лек автомобил „Деу“, модел „Нубира“, с
ДК № Р 0581 АМ, рама KLAJF696EYK357004,
двигател A16DMS018701D, дата на първоначална
регистрация 20.10.1999 г., придобит на 24.03.2010 г.;
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61. лек автомобил „БМВ“, модел „520 И“, с
ДК № Р 1236 АМ, рама WBADD11030BN37215,
двигател 37111513206S3, дата на първоначална
регистрация 27.05.1997 г., придобит на 8.04.2010 г.;
62. лек автомобил „Форд“, модел „Транзит“, с
ДК № Р 1240 АМ, рама WF0EXXBDVEVD09107,
дата на първоначална регистрация 13.12.1998 г.,
придобит на 9.04.2010 г.;
63. лек автомобил „Мазда“, модел „626“, с ДК
№ Р 1490 АМ, рама JMZGC121201657441, двига
тел F6241121, дата на първоначална регистрация
13.01.1986 г., придобит от проверяваното лице на
15.04.2010 г.;
64. лек автомобил „Опел“, модел „Астра“, с
ДК № Р 1904 АМ, рама W0L0TGF35Y2009192,
двигател X20DTL17458410, дата на първоначална
регистрация 8.10.1999 г., придобит от проверява
ното лице на 27.04.2010 г.;
65. товарен автомобил „Фолксваген“, мо
дел „Транспортер“, с ДК № Р 1990 АМ, рама
WV1ZZZ70ZTH017588, двигател AAB345255, дата
на първоначална регистрация 22.12.1995 г., при
добит на 28.04.2010 г.;
66. товарен автомобил „Фиат“, модел „Дукато“,
с ДК № Р 2652 АМ, рама ZFA29000000501988,
двигател 8144671812458, дата на първоначална
регистрация 13.05.1994 г., придобит от проверя
ваното лице на 14.05.2010 г.;
67. т о в а р е н а в т о м о б и л „Ф о р д “, м о д е л
„Транзит 150 Л“, с ДК № Р 2653 А М, рама
WF0BXXGBVBNL56716, двигател NL56716, дата на
първоначална регистрация 19.10.1992 г., придобит
на 14.05.2010 г.;
68. лек автомобил „Хюндай“, модел „Купе“
с ДК № Р 2753 АМ, рама KMHJG31FP1U214096,
двигател 1GFY852121, дата на първоначална ре
гистрация 20.06.2001 г., придобит на 18.05.2010 г.;
69. лек автомобил „Мерцедес“, модел „Е 250 Д“,
с ДК № Р 3221 АМ, рама WDB2100101A067828,
двигател 60591200001332, дата на първоначална
регистрация 9.01.1996 г., придобит на 31.05.2010 г.;
70. лек автомобил „БМВ“, модел „523 И“, с
ДК № Р 3224 АМ, рама WBADD310X0BU07282,
двигател 34361214256S3, дата на първоначална
регистрация 5.03.1996 г., придобит на 31.05.2010 г.;
71. лек автомобил „БМВ“, модел „320 И“, с
ДК № Р 3689 АМ, рама WBACB11050FC37060,
двигател 206S132290259, дата на първоначална
регистрация 6.02.1992 г., придобит на 10.06.2010 г.;
72. лек автомобил „БМВ“, модел „525 ТДС“,
с ДК № Р 3690 АМ, рама WBADF71090BS37224,
двигател 256T129563742, дата на първоначална
регистрация 20.08.1997 г., придобит на 10.06.2010 г.;
73. лек автомобил „Фолксваген“, модел „Шаран“,
с ДК № Р 3906 АМ, рама WVWZZZ7MZTV036967,
двигател 1Z833623, дата на първоначална регис
трация 2.08.1996 г., придобит на 16.06.2010 г.;
74. товарен автомобил „Опел“, модел „Мовано“,
с ДК № Р 4253 АМ, рама VN1J9AFH523852277,
двигател 8140433255616, дата на първоначална ре
гистрация 19.04.2001 г., придобит на 23.06.2010 г.;
75. лек автомобил „Крайслер“, модел „Вояджър“,
с ДК № Р 4454 АМ, рама 1C8GYN3782U547427,
двигател 18005, дата на първоначална регистрация
3.07.2002 г., придобит на 28.06.2010 г.;
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76. лек автомобил „Форд“, модел „Фокус“, с
ДК № Р 4533 АМ, рама WF0BXXGCDBWG57358,
двигател WG57358, дата на първоначална регис
трация 5.08.1999 г., придобит на 30.06.2010 г.;
77. лек автомобил „Опел“, модел „Астра“, с
ДК № Р 5805 АМ, рама W0L0TGF35Y8062878,
двигател X20DTL17561703, дата на първоначална
регистрация 13.01.2000 г., придобит на 3.08.2010 г.;
78. лек автомобил „Опел“, модел „Калибра“,
с ДК № Р 6801 АМ, рама W0L000085M9004224,
дата на първоначална регистрация 5.07.1991 г.,
придобит на 27.08.2010 г.;
79. лек автомобил „Ланчия“, модел „Либра“,
с ДК № Р 7714 АМ, рама ZLA83900000064475,
двигател AR323012128919, дата на първоначална
регистрация 21.09.2010 г., придобит на 21.09.2000 г.;
80. лек автомобил „Форд“, модел „Фокус“, с
ДК № Р 8609 АМ, рама WF0NXXGCDNYK12479,
двигател C9DCYK12479, дата на първоначална
регистрация 8.09.2000 г., придобит на 13.10.2010 г.;
81. товарен автомобил „Нисан“, модел „Нава
ра“, с ДК № Р 9259 АМ, рама VSKCVND40U0303137,
двигател YD25920745, дата на първоначална ре
гистрация 30.05.2008 г., придобит на 26.10.2010 г.;
82. лек автомобил „Форд“, модел „Транзит“,
с ДК № Р 9401 АМ, рама WF0SXXBDFS7S27937,
двигател QVFA7S27937, дата на първоначална ре
гистрация 30.07.2007 г., придобит на 28.10.2010 г.;
83. лек автомобил „БМВ“, модел „318 ТДС“,
с ДК № Р 9667 АМ, рама WBACF51060EV35342,
дата на първоначална регистрация 16.10.1995 г.,
придобит на 3.11.2010 г.;
84. лек автомобил „Ровър“, модел „825 Д“, с
ДК № Р 9886 АМ, рама SARRSZLCRAM241125,
двигател 02506, дата на първоначална регистрация
26.02.1997 г., придобит на 9.11.2010 г.;
85. специален автомобил „Мерцедес“, модел „250
Д“, с ДК № Р 0722 АН, рама WDB1241251A596128,
двигател 60291210081648, дата на първоначална
регистрация 31.01.1988 г., придобит на 25.11.2010 г.;
86. лек автомобил „Фолксваген“, модел „Пасат“,
с ДК № Р 0876 АН, рама WVWZZZ3BZWE274388,
двигател AFN457156, дата на първоначална ре
гистрация 15.01.1998 г., придобит на 29.11.2010 г.;
87. лек автомобил „Ситроен“, модел „Ксантия“,
с ДК № Р 1023 АН, рама VF7X17E00007E5183,
дата на първоначална регистрация 28.11.1996 г.,
придобит на 1.12.2010 г.;
88. лек автомобил „Ауди“, модел „А 6“, с ДК
№ Р 1763 АН, рама WAUZZZ4BZWN140401, двига
тел AEB215971, дата на първоначална регистрация
27.05.1998 г., придобит на 15.12.2010 г.;
89. лек автомобил „Мазда“, модел „323 Ф“, с
ДК № Р 2069 АН, рама JMZBA14P201181060, дви
гател Z5350960, дата на първоначална регистрация
11.14.1995 г., придобит на 17.12.201 г.;
9 0 . т о в а р е н а в т о м о б и л „Ф о р д “, м о д е л
„Транзит 190 Л“, с ДК № Р 2816 А Н, рама
WF0LXXBDVLXK11341, двигател XK11341, дата на
първоначална регистрация 26.5.1999 г., придобит
на 6.1.2011 г.;
91. лек автомобил „Шкода“, модел „Октавия
1.9Т“, с ДК № Р 3163 АН, рама TMBZZZ1U2X2187145,
двигател AHF213452, дата на първоначална ре
гистрация 29.04.1999 г., придобит на 18.01.2011 г.;
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92. лек автомобил „Алфа Ромео“, с ДК № Р
3537 АН, рама ZAR93600000010082, двигател
AR342021322649, дата на първоначална регис
трация 27.11.1998 г., придобит от проверяваното
лице на 26.01.2011 г.;
93. лек автомобил „Ровър“, модел „45“, с
ДК № Р 3713 АН, рама SARRTZLMS2D554528,
двигател 16K4FN5444149, дата на първоначална
регистрация 3.08.2001 г., придобит на 1.02.2011 г.;
94. лек автомобил „БМВ“, модел „320 И“, с
ДК № Р 4096 АН, рама WBACB11070FC47718,
дата на първоначална регистрация 17.06.1992 г.,
придобит на 10.02.2011 г.;
95. т овар ен а в т омо би л „Мерцеде с“, мо 
дел „МБ 100 Д Л“, с ДК № Р 4225 АН, рама
VSA63134013180925, двигател 61696310222820,
дата на първоначална регистрация 12.01.1995 г.,
придобит на 14.02.2011 г.;
96. лек автомобил „Фолксваген“, модел „Голф В“,
с ДК № Р 4636 АН, рама WVWZZZ1HZXK035948,
двигател AHU521816, дата на първоначална ре
гистрация 7.01.1999 г., придобит на 23.02.2011 г.;
97. лек автомобил „Опел“, модел „Вектра Б
2.0“, с ДК № Р 5538 АН, рама W0L0JBF35W7191805,
двигател X20DTH17270368, дата на първоначална
регистрация 15.12.1998 г., придобит на 16.03.2011 г.;
98. лек автомобил „Опел“, модел „Зафира“,
с ДК № Р 3426 АН, рама W0L0TGF75Y2136685,
двигател X20DTL17582758, дата на първоначална
регистрация 27.01.2000 г., придобит на 24.01.2011 г.;
99. лек автомобил „Фолксваген“, модел „Пасат“,
с ДК № Р 5692 АН, рама WVWZZZ31ZPB050515,
двигател ABS424636, дата на първоначална ре
гистрация 13.04.1993 г., придобит на 19.03.2011 г.;
100. лек автомобил „Фиат“, модел „Дукато“, с
ДК № Р 6205 АН, рама ZFA23000005431301, дви
гател 2408866, дата на първоначална регистрация
21.01.2000 г., придобит на 30.03.2011 г.;
101. товарен автомобил „Фиат“, модел „Ивеко С
35“, с ДК № Р 6350 АН, рама ZCFC3570002093286,
двигател 1738724, дата на първоначална регистра
ция 5.11.1993 г., придобит на 1.04.2011 г.;
102. лек автомобил „Опел“, модел „Астра“,
с ДК № Р 7328 АН, рама W0L000058P5246736,
двигател X16SZ20033279, дата на първоначална
регистрация 7.05.1993 г., придобит на 27.04.2011 г.;
103. товарен автомоби л „Мерцедес“, мо 
дел „Сп рин тер“, с ДК № Р 6370 А М, рама
WDB9026621R131800, двигател 61198115013369,
дата на първоначална регистрация 28.04.2000 г.,
придобит на 18.08.2010 г.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) от
Димитър Георгиев Димитров:
– сумата 3500 лв., получена от продажбата на
лек автомобил „Фолксваген“, модел „Голф 1“, с
ДК № Р 3920 АК, рама WVWZZZ1JZXW254242,
двигател ALH070216, дата на първоначална ре
гистрация 1.01.1996 г., придобит на 27.08.2009 г.
и отчужден на 12.05.2010 г.;
– сумата 4500 лв., получена от продажбата на
лек автомобил „БМВ“, модел „520 И“, с ДК № Р
4813 АК, рама WBADD12080BH32342, двигател
206S332451653, дата на първоначална регистрация
2.01.1998 г., придобит на 25.09.2009 г. и отчужден
на 5.11.2010 г.;
– сумата 4000 лв., получена от продажбата на
лек автомобил „Форд“, модел „Транзит“, с ДК
№ Р 5941 РР, рама WF0HXXGBVHRB59811, дви
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гател RB59811, дата на първоначална регистрация
13.10.1994 г., придобит на 18.07.2003 г. и отчужден
на същата дата – 18.07.2003 г.
Делото е насрочено за 5.02.2014 г. – 9,30 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат да
предявят претенциите си върху имуществото, е
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
7567
Шу менск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е
образувано гр. д. № 553/2013 г. по мотивирано
искане на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество срещу: Юрий Пламенов
Христов с постоянен адрес Шумен, ул. Подуево 24,
и Розалия Руменова Христова с постоянен адрес
Шумен, ул. Свилен Русев 7, с което на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД и Решение № 299 от
18.09.2013 г. на КОНПИ е предявено искане да
бъде постановено решение за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 181 350 лв.:
От Юрий Пламенов Христов на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5 ЗОПДНПИ:
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Ескорт“,
рег. № Н 0291 ВА, рама № WF0AXXGGAAMK31938,
двигател № MK31938, дата на първа регистрация
1.04.1991 г.
– Лек автомобил марка „Рено“, модел „Рапид“,
рег. № Н 8461 АТ, рама № VF1F40VM510470472,
двигател № E7JE720D002386, дата на първа ре
гистрация 27.07.1993 г.
– Сумата 540 лв., внесена от Юрий Пламенов
Христов по сметка в левове IBAN BG 74 UNСR
96600064563712 в „Уникредит Булбанк“ – АД.
– Сумата 350 лв., внесена от Юрий Пламенов
Христов по сметка в левове IBAN BG 76 ІОRТ
80061000072800 в „Инвестбанк“ – АД.
От Юрий Пламенов Христов и Розалия Руменова
Христова на основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5 ЗОПДНПИ:
– Недвижим имот – масивна стопанска сграда
(търговски обект) без изба, състояща се от един
етаж, със застроена площ 300 кв. м, построена
върху общинско дворно място, съставляващо
парцел ІІ-322 в кв. 19 по плана на гр. Шумен, кв.
Дивдядово, област Шумен, ул. Подуево 28, при
граници: за парцела: улица, парцел № ІІІ-323,
парцел І-321, парцел ІV-324.
– Недвижим имот – масивна жилищна сгра
да на два етажа без изба със застроена площ
86 кв. м, построена върху общинско дворно място,
съставляващо парцел ІІ-320 в кв. 19 по плана на
гр. Шумен, кв. Дивдядово, област Шумен, ул.
Подуево 24, при граници: на парцела № І-321,
парцел ІІІ-315, парцел ХІ-319.
– Сумата 1600 лв., представляваща получена
от отдаване под наем на недвижимо имуще
ство – сграда с площ 300 кв. м, намираща се в
Шумен, ул. Подуево.
От Юрий Пламенов Христов и Розалия Руменова
Христова на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) във връзка с § 5 ЗОПДНПИ:
– Сумата 1000 лв., полу чена от продажба
на лек автомобил марка „Фиат“, модел „Уно“,
рег. № Н 8082 АК, рама № ZFA14600000608393,
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двигател № 146A40446167853, дата на първа ре
гистрация 17.03.1987 г., обективирана в договор
от 13.03.2006 г.
Съдът у казва на заинтересованите лица,
че могат да предявят своите претенции върху
описаните суми по реда на чл. 29 ЗОПДИППД
(отм.) най-късно в първото заседание по делото,
насрочено за 22.01.2014 г. от 14 ч.
7514

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
109. – Управителният съвет на Българската
браншова камара – машиностроене (ББКМ) –
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 26.11.2013 г. в 10,30 ч. в София,
ул. Първа българска армия 2, залата на „Искра
Силатроник“ – АД, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на управителния съвет за
периода март 2012 г. – ноември 2013 г.; 2. отчет
за изпълнение на бюджета на ББКМ за 2012 г.;
3. отчет на контролния съвет на ББКМ за пери
ода март 2012 – ноември 2013 г.; 4. гласуване на
решение за приемане на отчетите на УС и КС и
освобождаване на УС от отговорност за отчетния
период; 5. приемане на бюджет за 2013 г. и насоки
за работата на ББКМ; 6. разни. Регистрацията
на участниците ще започне в 9,30 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 11,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Мате
риалите по дневния ред са на разположение на
членовете в офиса на ББКМ, София, ул. Алабин
29, ет. 1, и ще бъдат изпратени на членовете в
законоустановения срок.
7611
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Асоциация за одит и контрол на информа
ционни системи – София“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 28.11.2013 г. в 17 ч. в София, бул. Витоша 106,
хотел „Централ Парк“, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на управителния
съвет и на сдружението; 2. приемане на годиш
ния финансов отчет на сдружението за 2012 г.; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7664
13. – Националният съвет на партия Зе
меделски съюз „А лександър Стамболийски“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от
устава на ЗСАС с решение от 5.10.2013 г. свиква
на 30.11.2013 г. в 10 ч. в зала „Тържествена“ на
Дом-паметник „Ал. Стамболийски“ на ул. Врабча
1, ет. 5 (четвърти надпартерен), 43-тия редовен
конгрес на Земеделски съюз „Александър Стам
болийски“ при следния дневен ред: 1. доклад на
председателя на съюза Спас Панчев за тенденции
те в развитието на политическата обстановка в
страната и предложение за декларация по въпроса
за земеделското обединение; 2. изслушване на
отчетните доклади на Националния съвет и на
Общосъюзната контролна комисия и приемане
на решения по тях; 3. приемане на изменения
и допълнения в устава на съюза; 4. определяне
на размера на членския внос; 5. избиране на
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председател на Земеделски съюз „Александър
Стамболийски“; 6. избиране на Национален
съвет и Общосъюзна контролна комисия; 7. ут
върждаване по предложение на председателя на
съюза на състава на Върховния съюзен съвет и
Националния експертен съвет; 8. заключително
слово на председателя на съюза. Делегатите на
конгреса от областните/общинските земеделски
дружби се избират при норма на представителство
1 делегат на 100 членове.
7571
3. – Управителният съвет на Българската
федерация Бадминтон – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на федерацията на 30.11.2013 г. в 10,30 ч.
в София, бул. Евлоги Георгиев 38, Национален
стадион „Васил Левски“ – централен вход, при
следния дневен ред: 1. приемане на наредбата за
провеждане на национални първенства и турнири
и състезателния календар (ДСК, МСК) на БФ
Бадминтон за 2014 г.; 2. промени в нормативните
актове на федерацията – правилник и наредба, с
цел уеднаквяване и синхронизиране с устава на
организацията; 3. приемане на проект на бюджет
за 2014 г. на БФ Бадминтон.
7549
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български Харвард клуб“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 4.12.2013 г. в
19,30 ч. в София в залата на „СОХО София“, ул.
Искър 4, при следния дневен ред: 1. внасяне на
годишен членски внос; 2. отчет на управителния
съвет за дейностите на сдружение „Български
Харвард клуб“ през периода октомври 2012 – де
кември 2013 г.; 3. финансов отчет на сдружението
за периода октомври 2012 – декември 2013 г.; 4.
промени в устава на сдружението; 5. промени в
състава на управителния съвет; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове на сдружението да се явят. Регистра
цията на явилите се делегати ще започне в 19 ч.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат
на разположение на членовете на сдружението на
адрес: София, бул. Дондуков 1, след 1.11.2013 г.
7575
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство
на 15 СОУ „Адам Мицкевич“, София, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.12.2013 г. в 18 ч. в 15 СОУ „Адам Мицке
вич“, София, ул. Йордан Хаджиконстантинов
68, втори етаж – учителска стая, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността през периода
15.09.2012 г. – 15.11.2013 г.; 2. организация на ра
ботата и задачи за учебната 2013/2014 г.; 3. избор
на нови членове; 4. разни.
7663
12. – Управителният съвет на сдружение
„Фолк л орна формаци я „Фонтан“ (ФФФ) –
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 11.12.2013 г. в 10 ч. в София, ж.к.
Връбница 1, бл. 503, вх. В, ет. 3, ап. 44, при следния
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дневен ред: І. допълва дейността на сдружението
със следните дейности: 1. обучение по: чужди
езици; съвременни, класически и латиноамери
кански танци; актьорско майсторство; вокално,
инструментално, изобразително и приложно изку
ство, науки; 2. организиране на забавни празници,
събития и тематични срещи, курсове, семинари
у нас и в чужбина, свързани с обучението; 3.
търговия, хотелиерство, ресторантьорство. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
7497
14. – Управителният съвет на Гражданско
сдружение „Алцхаймер – България“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението на
19.12.2013 г. в 17 ч. в София, ж.к. Света Троица,
бл. 379, приемната до вх. Г, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния доклад на УС за
2012 г.; 2. приемане на счетоводния отчет за
2012 г. на организацията; 3. приемане на работния
едногодишен план за развитие на организацията
2014 – 2015 г.; 4. други. Писмените материали по
дневния ред ще се намират на разположение на
членовете на сдружението на адрес София, ж.к.
Света Троица, бл. 379, приемната до вх. Г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от кворума.
7612
187. – Управителният съвет на Научно-техни
ческия съюз по водно дело в България на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ обявява, че ще проведе общо
събрание на 23.01.2014 г. в 11 ч. в СДНТ, зала 3,
ет. 2, ул. Раковски 108, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на НТС по водно дело за
периода 2010 – 2013 г.; 2. отчет на КС за същия
период; 3. приемане бюджет на организацията;
4. избор на нов управителен и контролен съвет;
5. промени в устава.
7565
155. – Управителният съвет на Българската
федерация по таекуон-до, ITF, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 1.12.2013 г. в 12,30 ч. в конферентната зала на
хотел „Езерец“ в Благоевград, бул. Пейо Яворов
2, при следния дневен ред: 1. финансов отчет
на Българската федерация по таекуон-до, ITF,
за 2013 г.; 2. отчет за спортно-състезателната
дейност на федерацията за 2013 г.; 3. отчет за
организацията и провеждането на 18-ото све
товно първенство за мъже и жени по таекуон-до,
ITF – 15 – 21.07.2013 г. – София; 4. обсъждане
и приемане на спортния календар за 2014 г.; 5.
обсъждане и приемане на проектобюджет за
2014 г.; 6. връчване на традиционни награди на
таекуондист на годината (мъже и жени); 7. избор
на нов управителен съвет на Българската феде
рация по таекуон-до, ITF.
7648
14. – Изпълнителният съвет на политическа
партия „Сдружение за Бургас“ – Бургас, на осно
вание чл. 9, чл. 10, ал. 1, т. 5, чл. 16, ал. 1, т. 3 от
устава на партията и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на партията в гр. Камено на 9.12.2013 г.
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в 12 ч. в салона на народно читалище „Просвета
1927“ при дневен ред – вземане на решение за
прекратяване дейността на политическа партия
„Сдружение за Бургас“ чрез саморазпускане.
7521
12. – Управителният съвет на СНЦ „Рота
ракт клуб „Бургас – Приморие“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на сдружението на 5.12.2013 г. в 19 ч. в Бургас,
конферентната зала на хотел „Аква“, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението за 2013 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2013 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет за дейността им за 2013 г.;
4. освобождаване от длъжност на управителния
съвет; 5. избор на нови членове на управителния
съвет; 6. приемане на бюджет на сдружението;
7. приемане на изменения в правилника на
сдружението; 8. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 20 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7520
229. – Управителният съвет на Варненската
търговско-индустриална камара на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на
членовете на камарата на 27.11.2013 г. в 17 ч. във
ФКЦ – Варна, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет; 2. отчет на контролния
съвет; 3. приемане бюджет за 2014 г.; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 18 ч. същия ден, на
същото място и при същия дневен ред.
7650
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14. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Българска асоциация на
капитаните на влекачи – браншово сдруже
ние“ – Варна, на основание чл. 23, ал. 2 от
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на 10.12.2013 г. в 11 ч.
във Варна, клуб „Трите лъва“ – зала „Боцмана“,
с адрес пл. Славейков 1, срещу дирекция „Мор
ска администрация“, при следния дневен ред:
1. освобождаване на Неделчо Ганев Неделчев
от длъжността член на управителния съвет на
сдружение с нестопанска цел „Българска асо
циация на капитаните на влекачи – браншово
сдружение“ поради постъпила молба от негова
страна; 2. избиране на нов член на управителния
съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска
асоциация на капитаните на влекачи – браншово
сдружение“; 3. текущи въпроси. При липса на
кворум на основание чл. 27 от устава на сдру
жението и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
7605
21. – Управителният съвет на сдружение
ВУСК „Васил Левски“, Велико Търново, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.12.2013 г. в 14,30 ч. в Дома на културата
на НВУ „Васил Левски“, бул. България 76, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на сдружението; 2. приемане на бюджет
на сдружението за 2014 г.; 3. приемане на нови
членове; 4. други организационни въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 15,30 ч. при същия
дневен ред. Поканват се всички членове на сдру
жението да вземат участие в общото събрание.
7548
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