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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ






Народно събрание
Закон за допълнение на Закона за
електронните съобщения
Закон за изменение на Закона за автомобилните превози
Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на
Югоизточна Европа за борба с корупцията и на Протокола за изменение
на Меморандума за разбирателство
относно сътрудничество в борбата с
корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба
с корупцията
Закон за ратифициране на Договора
за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие

Министерски съвет
 Постановление № 13 от 31 януари
2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи
за 2014 г.
Министерство
на финансите
 Договор за стабилност, координация
и управление в Икономическия и паричен съюз между Кралство Белгия,
Република България, Кралство Дания,
Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република
Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република
Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария,
Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша,
Португалската република, Румъния,
Република
Словения,
Словашката
република, Република Финландия и
Кралство Швеция

Министерство
на външните работи
2
3

 Споразумение между Република България и Организацията за забрана на
химическите оръжия относно привилегиите и имунитетите на Организацията
12
Министерство
на земеделието и храните
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 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 21 от 2009 г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. „Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки
за приспособяване на българския риболовен флот“ от Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“ на
Република България, финансирана от
Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.
17
 Наредба за допълнение на Наредба № 7
от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от
риболов и аквакултура“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във
вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“
(2007 – 2013 г.) (ОПРСР) на Република
България, финансирана от Европейския
фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС
17
Министерство
на културата

4

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-3 от 2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на
Националния документален архив на
Националния институт за недвижимото културно наследство и научния
архив на музеите
17
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 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-12 от 2012 г. за реда
за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите
културни ценности, за достъпа и
подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на
недвижимите културни ценности
18
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Централна избирателна
комисия
 Решение № 2910-НС от 3 февруари
2014 г. относно обявяване за избран
за народен представител в 12. многомандатен изборен район – Монтана,
Илиан Ангелов Тимчев от листата на
КП „Коалиция за България“ на мястото на Младен Петров Червеняков
18

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 13
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за електронните съобщения, приет от ХLІI Народно
събрание на 23 януари 2014 г.
Издаден в София на 3 февруари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за електронните
съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г.,
бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от
2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12,
17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38,
44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70
от 2013 г.)
§ 1. В чл. 19, т. 2 след думите „за ползване
на допълнително предоставен радиочестотен
спектър“ се добавя „и от еднократната такса
за удължаване на срока на действие на разрешението“.
§ 2. В чл. 139, ал. 2, т. 3 накрая се добавя
„и за удължаване срока на действие на разрешението“.
§ 3. В чл. 143, ал. 2 се създава изречение
второ: „При удължаване срока на действие на
разрешението за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за мрежи за широколентов безжичен
достъп (BWA), мрежи за неподвижен безжичен
достъп (FWA), обществени мобилни наземни
мрежи и наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги,
се заплаща еднократна такса.“

§ 4. В чл. 148, ал. 2, т. 2 след думите „за
ползване на допълнително предоставен радиочестотен спектър“ се добавя „и за удължаване
на срока на действие на разрешението“.
§ 5. Създава се чл. 260а:
„Чл. 260а. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни услуги
чрез електронни съобщителни мрежи, извън
тези по чл. 260, предоставят ежемесечно и
безвъзмездно на абонатите си подробна писмена информация за ползваните услуги заедно
с първичен счетоводен документ.
(2) Писмената информация съдържа наймалко следното:
1. име на абоната;
2. вид и брой на ползваните от абоната
електронни съобщителни услуги;
3. наименование на предоставяните услуги
или пакет услуги;
4. период на отчитане на ползваната услуга;
5. общ размер на дължимата сума, който
включва размера на дължимата сума за:
а) всяка услуга, когато тя се ползва необвързана в пакет услуги;
б) пакет услуги;
в) всяка ползвана услуга над включените
в пакета услуги;
г) всяка допълнителна услуга, закупена
извън пакета или услугите;
6. размер на отчисленията, които може да
се дължат на абоната, съобразно начина на
ползване на услугите, договорен между него
и предприятието, предлагащо услугите;
7. общ размер на дъл ж имата су ма по
сметката;
8. размер на данъчните начисления върху сметката, изразен както в проценти към
размера на сметката, така и в абсолютни
стойности;
9. срок за плащане;
10. идентификационни данни на предприятието, предоставящо услугата, включително
адрес и телефон.
(3) Предприятията по ал. 1, които предоставят услугите, осигуряват на абонатите възможност да получават писмената информация
на хартиен носител или в електронен вид.
(4) Писмената информация по ал. 2 се
съхранява от предприятията по ал. 1 в сроковете за съхранение на първичния счетоводен
документ, към който е предоставена.“
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§ 6. Създава се чл. 339а:
„Чл. 339а. За нарушения по чл. 260 и 260а на
предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез електронни
съобщителни мрежи, се налагат имуществени
санкции в размер от 1000 до 5000 лв.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Започнатите към датата на влизане в
сила на този закон производства по удължаване
на срока на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радио
честотен спектър, за мрежи за широколентов
безжичен достъп (BWA), мрежи за неподвижен
безжичен достъп (FWA), обществени мобилни
наземни мрежи и наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни
услуги, се довършват по реда на този закон,
като се заплаща еднократна такса по чл. 143,
ал. 2, изречение второ.
§ 8. Законът влиза в сила от ден я на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 5, който влиза в сила два
месеца след обнародването му.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 23 януари 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
510

УКАЗ № 14
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за автомобилните превози, приет от ХLІI Народно
събрание на 23 януари 2014 г.
Издаден в София на 3 февруари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение на Закона за автомобилните
превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм.,
бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70
от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42,
80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93
от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г.,
бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г. и бр. 15, 23,
66 и 109 от 2013 г.)
§ 1. В Закона за изменение на Закона за
автомобилните превози (ДВ, бр. 50 от 2012 г.;
изм., бр. 103 от 2012 г. и бр. 23 от 2013 г.) в
заключителните разпоредби в § 2, т. 1 и 2
думите „31 декември 2013 г.“ се заменят с
„30 юни 2014 г.“.
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Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 30 декември
2013 г.
Законът е приет от 42-ото Народно събрание на 23 януари 2014 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
511

УКАЗ № 15
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума
за разбирателство относно сътрудничество
в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба
с корупцията и на Протокола за изменение
на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията
посредством Инициативата на Югоизточна
Европа за борба с корупцията, приет от ХLІI
Народно събрание на 23 януари 2014 г.
Издаден в София на 3 февруари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата
с корупцията посредством Инициативата на
Югоизточна Европа за борба с корупцията и
на Протокола за изменение на Меморандума
за разбирателство относно сътрудничество
в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба
с корупцията
Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством
Инициативата на Югоизточна Европа за
борба с корупцията, подписан на 13 април
2007 г. в Загреб, и Протокола за изменение
на Меморандума за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията
посредством Инициативата на Югоизточна
Европа за борба с корупцията, подписан на
11 юли 2013 г. в Загреб.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 23 януари 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
490
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УКАЗ № 16
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Договора за
услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма и Европейската банка
за възстановяване и развитие, приет от ХLІI
Народно събрание на 24 януари 2014 г.
Издаден в София на 3 февруари 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Договора за услуги за
подпомагане изпълнението на проект между
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за
възстановяване и развитие
Член единствен. Ратифицира Договора за
услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма и Европейската банка
за възстановяване и развитие, подписан на
27 май 2013 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 24 януари 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
512

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13
ОТ 31 ЯНУАРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи в
размер 4 745 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. за
сметка на предвидените средства в централния
бюджет за осигуряване храненето на лицата,
търсещи закрила, настанени в центровете
на Държавната агенция за бежанците при

ВЕСТНИК
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Министерския съвет и в местата за настаняване към тях – гр. Харманли, гр. София, кв.
Враждебна и кв. Военна рампа, с. Пъстрогор,
с. Ковачевци и с. Баня.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат
разходите по бюджетната програма „Убежище
и бежанци“ по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 3. (1) Министърът на вътрешните работи
да извърши налагащите се от чл. 1 промени
по бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2014 г., като уведоми министъра на
финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Постановлението влиза в сила от 31
януари 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
692

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ДОГОВОР

за стабилност, координация и управление в
Икономическия и паричен съюз между Кралство Белгия, Република България, Кралство
Дани я, Федера лна реп ублик а Германи я,
Република Естония, Ирландия, Република
Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република
Кипър, Република Латвия, Република Литва,
Великото херцогство Люксембург, Унгария,
Малта, Кралство Нидерландия, Република
Австрия, Република Полша, Португалската
република, Румъния, Република Словения,
Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция
(Ратифициран със закон, приет от 42-то Народно събрание на 28 ноември 2013 г. – ДВ,
бр. 106 от 2013 г. В сила за Република България
от 1 януари 2014 г.)
Кралство Белгия, Република България,
Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република
Гърция, Кралство Испания, Френската репу-
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блика, Италианската република, Република
Кипър, Република Латвия, Република Литва,
Великото херцогство Люксембург, Унгария,
Малта, Кралство Нидерландия, Република
Австрия, Република Полша, Португалската
република, Румъния, Република Словения,
Словашката република, Република Финландия
и Кралство Швеция,
наричани по-нататък „договарящите се
страни“,
като съзнават задължението си, в качеството им на държави – членки на Европейския
съюз, да разглеждат икономическите си политики като въпрос от общ интерес,
в желанието си да насърчават условия за
по-висок икономически растеж в Европейския
съюз и за тази цел да развиват още по-тясна
координация на икономическите политики
в еврозоната,
като имат предвид, че необходимостта правителствата да поддържат стабилни и устойчиви
публични финанси и да предотвратяват възникването на прекомерен бюджетен дефицит
е от съществено значение за гарантирането
на стабилността на еврозоната като цяло и
съответно налага въвеждането на специални
правила, включително на „Правило за балансиран бюджет“ и на автоматичен механизъм
за предприемане на корективни действия,
като съзнават необходимостта да гарантират, че техният бюджетен дефицит не превишава 3 % от брутния им вътрешен продукт по
пазарни цени и че техният брутен държавен
дълг не превишава 60 % от брутния им вътрешен продукт по пазарни цени или намалява с
достатъчни темпове към тази стойност,
като припомнят, че договарящите се страни в качеството им на държави – членки на
Европейския съюз, трябва да се въздържат
от приемане на всякакви мерки, които биха
могли да застрашат постигането на целите на
Съюза в рамките на икономическия съюз, особено практиката на натрупване на дълг извън
сметките на сектор „Държавно управление“,
като имат предвид, че на 9 декември 2011 г.
държавните и правителствените ръководители
на държавите – членки от еврозоната, постигнаха съгласие относно подсилена архитектура
на Икономическия и паричен съюз, която
да се основава на Договорите, на които се
основава Европейският съюз, и да улеснява
изпълнението на мерките, взети на основание на членове 121, 126 и 136 от Договора за
функционирането на Европейския съюз,
като имат предвид, че целта на държавните и правителствените ръководители на
държавите – членки на еврозоната, и на други държави – членки на Европейския съюз,
е възможно най-скорошното въвеждане на
разпоредбите на този договор в Договорите,
на които се основава Европейският съюз,
като приветстват законодателните предложения на Европейската комисия от 23 ноември 2011 г. относно еврозоната, направени в
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рамките на Договорите, на които се основава
Европейският съюз, за засилване на икономическото и бюджетното наблюдение над
държавите членки, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение
на финансовата си стабилност, и относно
общите разпоредби за наблюдение и оценка
на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния
дефицит на държавите членки и като вземат
под внимание намерението на Европейската
комисия да представи допълнителни законодателни предложения относно еврозоната
във връзка по-специално с предварителното
докладване на плановете за емитиране на
дългови инструменти, програмите за икономическо партньорство, в които подробно се
описват структурни реформи за държавите
членки, които са в процедура при прекомерен
дефицит, както и координацията на плановете
за значителни реформи на икономическата
политика на държавите членки,
като изразяват своята готовност да подкрепят предложенията, които Европейската
комисия може да представи за допълнително
укрепване на Пакта за стабилност и растеж
чрез въвеждане за държавите членки, чиято
парична единица е еврото, на нови граници
за средносрочните цели при отчитане на
рамките, установени в този договор,
като вземат под внимание, че при преразглеждането и наблюдението на бюджетните
задължения съгласно този договор Европейската комисия ще действа в рамките на
своите правомощия, предвидени в Договора
за функционирането на Европейския съюз, и
по-специално в членове 121, 126 и 136 от него,
като отбелязват по-специално, че по отношение на „Правилото за балансиран бюджет“,
предвидено в член 3 от този договор, наблюдението ще се провежда по отношение на всяка
договаряща се страна чрез установяване на
определени за съответните държави средносрочни цели и на графици за конвергенция,
когато е целесъобразно,
като отбелязват, че средносрочните цели
следва да бъдат актуализирани редовно въз
основа на общоприет метод, чиито основни
параметри също се преразглеждат редовно,
като отразяват по подходящ начин рисковете
от явни и неявни задължения за публичните
финанси, както е записано в целите на Пакта
за стабилност и растеж,
като отбелзяват, че оценката дали е отбелязан достатъчен напредък по отношение на
средносрочните цели, следва да се прави въз
основа на цялостна оценка, която използва
като критерий структурното салдо, включително на анализ на разходите, при който не се
отчитат дискреционните мерки по отношение
на приходите, при отчитане на разпоредбите на
правото на Европейския съюз, и по-специално
Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли
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1997 г. за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики, изменен с
Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г.
(наричан по-нататък „ревизираният Пакт за
стабилност и растеж“),
като отбелязват, че коригиращият механизъм, който ще бъде въведен от договарящите
се страни, следва да цели коригирането на
отклоненията от средносрочната цел или от
плана за корекции, включително тяхното
общо въздействие върху динамиката на държавния дълг,
к ат о о т бел язват, че в с ъо т ве т с т вие с
член 273 от Договора за функционирането
на Европейския съюз Съдът на Европейския
съюз следва да е компетентен да следи за
спазването на задължението на договарящите
се страни за транспониране на „Правилото за
балансиран бюджет“ в техните национални
правни системи чрез разпоредби с обвързваща
сила и траен характер, за предпочитане на
конституционно равнище,
като припомнят, че с член 260 от Договора
за функционирането на Европейския съюз
Съдът на Европейския съюз се оправомощава
да наложи заплащането на еднократно платима
сума или на периодична имуществена санкция
на държава – членка на Европейския съюз,
която не се е съобразила с негово решение,
и като припомнят, че Европейската комисия е установила критерии за определяне на
размера на еднократно платимата сума или
периодичната имуществена санкция, която се
налага в рамките на посочения член,
като припомнят необходимост та да се
улесни приемането на мерки съгласно процедурата при прекомерен дефицит на Европейския съюз по отношение на държавите
членки, чиято парична единица е еврото,
за които планираното или фактическото
съотношение на бюджетния дефицит спрямо
брутния вътрешен продукт надвишава 3 %,
като същевременно категорично се утвърди
целта на тази процедура, а именно дадена
държава членка да бъде насърчена и ако е
необходимо, задължена да намали евентуално
установения дефицит,
като припомнят задължението договарящите се страни, чийто брутен държавен дълг
надвишава референтната стойност от 60 %, да
го намалят средно с една двадесета годишно
като целеви показател,
като вземат предвид необходимостта при
изпълнение на този договор да се зачита специфичната роля на социалните партньори, призната в законодателството или националните
системи на всяка от договарящите се страни,
като подчертават, че никоя разпоредба
на този договор не може да се тълкува като
променяща по какъвто и да е начин условията на икономическата политика, при които
на дадена договаряща се страна е отпусната
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финансова помощ по програма за стабилизиране, в която участва Европейският съюз,
неговите държави членки или Международният валутен фонд,
като отбелязват, че правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз налага
договарящите се страни да работят съвместно
за провеждане на икономическа политика,
при която, като се основават на механизмите
за координация на икономическата политика,
определени в Договорите, на които се основава
Европейският съюз, те предприемат необходимите действия и мерки във всички области,
които са от съществено значение за правилното
функциониране на еврозоната,
като отбелязват по-специално желанието на
договарящите се страни да използват по-активно засиленото сътрудничество, предвидено
в член 20 от Договора за Европейския съюз
и в членове 326 – 334 от Договора за функционирането на Европейския съюз, без това да
засяга вътрешния пазар, както и желанието
им да използват в пълна степен мерки, които
са специфични за държавите членки, чиято
парична единица е еврото, съгласно член 136
от Договора за функционирането на Европейския съюз, и процедура за предварително
обсъждане и координация между договарящите
се страни, чиято парична единица е еврото,
на всички значителни реформи на икономическата политика, планирани от тях, с оглед
идентифицирането на най-добрите практики,
като припомнят постигнатото на 26 октомври 2011 г. споразумение на държавните и
правителствените ръководители на държавите
членки от еврозоната да се подобри управлението на еврозоната, включително ежегодно да
се провеждат най-малко две срещи на върха
на държавите от еврозоната, които се свикват,
освен при извънредни обстоятелства, веднага
след заседания на Европейския съвет или
срещи с участието на всички договарящи се
държави, които са ратифицирали този договор,
като припомнят одобрението от 25 март
2011 г. на пакта „Евро плюс“ от държавните
и правителствените ръководители на държавите – членки от еврозоната, и на други
държави – членки на Европейския съюз, в
който се определят въпросите, които са от
първостепенно значение за засилване на конкурентоспособността в еврозоната,
като подчертават значението на Договора
за създаване на Европейския механизъм за
стабилност като част от глобална стратегия
за укрепване на Икономическия и паричен
съюз и като посочват, че от 1 март 2013 г.
предоставянето на финансова помощ в рамките
на нови програми по Европейския механизъм
за стабилност ще бъде обусловено от ратифицирането на този договор от съответната
договаряща се страна и след изтичане на
срока за транспониране, посочен в член 3,
параграф 2 от този договор, от спазването на
изискванията на този член,
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като отбел язват, че Кра лст во Белги я,
Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция,
Кралство Испания, Френската република,
Италианската република, Република Кипър,
Великото херцогство Люксембург, Малта,
Кралство Нидерландия, Република Австрия,
Португалската република, Република Словения, Словашката република и Република
Финландия са договарящи се страни, чиято
парична единица е еврото, и че в качеството
им на такива ще са обвързани от този договор
от първия ден на месеца, следващ депозирането на техния документ за ратификация,
ако договорът е в сила на тази дата;
като отбелязват също, че Република България, Кралство Дания, Република Латвия,
Република Литва, Унгария, Република Полша,
Румъния и Кралство Швеция са договарящи
се страни, които като държави – членки на
Европейския съюз, към датата на подписването на този договор се ползват с дерогация
от участието в единната валута и могат да
бъдат обвързани, доколкото тази дерогация
не е отменена, само от тези разпоредби на
дялове ІІІ и ІV от този договор, по отношение
на които декларират при депозиране на своя
документ за ратификация или на по-късна
дата, че възнамеряват да бъдат обвързани,
се споразумяха за следното:
Д я л

I

ЦЕЛ И ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
Член 1
1. С този договор договарящите се страни
в качеството им на държави – членки на Европейския съюз, се споразумяват да укрепят
икономическия стълб на Икономическия и
паричен съюз, като приемат набор от правила,
целящи укрепване на бюджетната дисциплина
чрез фискален пакт, засилване на координацията на своите икономически политики и
подобряване на управлението на еврозоната,
като по този начин подкрепят постигането на
целите на Европейския съюз за устойчив растеж, трудова заетост, конкурентоспособност
и социално сближаване.
2. Този договор се прилага изцяло по отношение на договарящите се страни, чиято
парична единица е еврото. Той се прилага и
за другите договарящи се страни в степента
и при условията, посочени в член 14.
Д я л

I I

СЪОТВЕТСТВИЕ И ВРЪЗК А С ПРАВОТО
НА СЪЮЗА
Член 2
1. Този договор се прилага и тълкува от
договарящите се страни в съответствие с Договорите, на които се основава Европейският
съюз, и по-специално член 4, параграф 3 от
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Договора за Европейския съюз, и с правото
на Европейския съюз, включително процесуалното право, когато се налага приемане на
вторично законодателство.
2. Този договор се прилага, доколкото е
съвместим с Договорите, на които се основава
Европейският съюз, и с правото на Европейския съюз. Той не засяга компетентността на
Съюза да действа в областта на Икономическия съюз.
Д я л

I I I

ФИСК АЛЕН ПАКТ
Член 3
1. Договарящите се страни прилагат установените в този параграф правила в допълнение към задълженията си по правото на
Европейския съюз и без да нарушават тези
задължения:
а) бюджетната позиция на сектор „Държавно управление“ на договарящите се
страни трябва да бъде балансирана или
да е налице бюджетен излишък;
б) правилото в буква а) се счита за изпълнено, ако годишното структурно салдо на
сектор „Държавно управление“ отговаря
на установената за съответната държава
средносрочна цел, определена в ревизирания Пакт за стабилност и растеж,
в размер на структурния дефицит, ненадвишаващ 0,5 % от брутния вътрешен
продукт по пазарни цени; договарящите
се страни предприемат необходимите
мерки за бърза конвергенция към определените за тях средносрочни цели;
времевата рамка за тази конвергенция
ще бъде предложена от Европейската
комиси я, като бъдат взети предвид
рисковете по отношение на устойчивостта, характерни за всяка държава;
напредъкът във връзка с постигането
и спазването на средносрочната цел се
оценява въз основа на цялостна оценка,
която използва като критерий структу рното салдо, вк лючително анализ
на разходите, при който не се отчитат
дискреционните мерки по отношение на
приходите, в съответствие с ревизирания
Пакт за стабилност и растеж;
в) договарящите се страни могат временно
да се отклонят от своята съответна средносрочна цел или от плана за корекции
за постигането є само при извънредните
обстоятелства, определени в параграф 3,
буква б);
г) когато съотношението на брутния държа вен д ъ лг к ъм бру т ни я вът решен
продукт по пазарни цени е значително
под 60 % и когато рисковете от гледна
точка на дългосрочната устойчивост на
публичните финанси са ниски, долната
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граница на средносрочната цел, посочена в буква б), може да достигне ниво
на структурния дефицит от най-много
1,0 % от брутния вътрешен продукт по
пазарни цени;
д) в случай на наблюдавани значителни
отклонения от средносрочната цел или
от плана за корекции за постигането є
автоматично се задейства коригиращ
механизъм; механизмът включва задължението за съответната договаряща се
страна да приложи мерки за коригиране
на отклоненията в рамките на определен
период от време.
2. Правилата, предвидени в параграф 1,
пораждат действие в националното право на
договарящите се страни най-късно една година след влизането в сила на този договор
чрез разпоредби с обвързваща сила и траен
характер, за предпочитане на конституционно
равнище, или когато тяхното пълно спазване
и придържането към тях през целия национален бюджетен процес е обезпечено по друг
начин. Договарящите се страни въвеждат на
национално равнище коригиращия механизъм,
посочен в параграф 1, буква д), въз основа на
общи принципи, които ще бъдат предложени от
Европейската комисия, относно по-специално
естеството, размера и срока на корективното
действие, което да бъде предприето, включително в случай на извънредни обстоятелства,
и ролята и независимостта на институциите,
които отговарят на национално равнище за
наблюдението на спазването на правилата,
предвидени в параграф 1. Този коригиращ
механизъм зачита изцяло правомощията на
националните парламенти.
3. За целите на този член се прилагат определенията, установени в член 2 от Протокол
(№ 12) относно процедурата при прекомерен
дефицит, приложен към Договорите за Европейския съюз.
За целите на този член се прилагат и следните определения:
а) „годишно структурно салдо на сектор
„Държавно управление“ се отнася до
годишното салдо, коригирано спрямо
цикълa, без отчитане на еднократните
и временните мерки;
б) „извънредни обстоятелства“ се отнася
до случай на необичайно събитие, независещо от съответната договаряща се
страна, което оказва значително влияние
върху финансовото състояние на сектор
„Държавно управление“, или до периоди
на силен икономически спад съгласно ревизирания Пакт за стабилност и растеж,
при условие че временното отклонение
на съответната договаряща се страна не
застрашава фискалната устойчивост в
средносрочен план.
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Член 4
Когато съотношението на брутния държавен дълг на договаряща се страна към нейния
брутен вътрешен продукт надвишава референтната стойност от 60 %, посочена в член 1
от Протокол (№ 12) относно процедурата при
прекомерен дефицит, приложен към Договорите за Европейския съюз, договарящата се
страна трябва да го намали средно с една
двадесета годишно като целеви показател,
както е предвидено в член 2 от Регламент
(ЕО) № 1467/97 на Съвета от 7 юли 1997 г.
за определяне и изясняване на прилагането
на процедурата при прекомерен дефицит,
изменен с Регламент (ЕС) № 1177/2011 от
8 ноември 2011 г. Решението за наличието
на прекомерен дефицит поради нарушение
на критерия за дълга ще бъде вземано в
съответствие с процедурата, предвидена в
член 126 от Договора за функционирането
на Европейския съюз.
Член 5
1. Договаряща се страна, която е обект
на процедура при прекомерен дефицит съгласно Договорите, на които се основава
Европейският съюз, въвежда програма за
бюджетно и икономическо партньорство,
вк лючваща подробно описание на структ у рните реформи, които трябва да бъдат
въведени и проведени с цел осигуряване на
ефективна и трайна корекция на прекомерния є дефицит. Съдържанието и форматът
на тези програми се определят в правото на
Европейския съюз. Тяхното представяне за
одобрение на Съвета на Европейския съюз и
на Европейската комисия и тяхното наблюдение ще се осъществяват в контекста на
съществуващите процедури за наблюдение
по Пакта за стабилност и растеж.
2. Изпълнението на програмата за бюджетно и икономическо партньорство, както и на
годишните бюджетни планове, съвместими
с нея, ще бъде предмет на наблюдение от
страна на Съвета на Европейския съюз и
Европейската комисия.
Член 6
Договарящите се страни предварително
докладват на Съвета на Европейския съюз и
на Европейската комисия за своите планове
за емитиране на публични дългови инструменти, за да се подобри координацията на
планираните емисии на държавни дългови
инструменти.
Член 7
При пълно спазване на п роцед у рни те
изисквания на Договорите, на които се основава Европейският съюз, договарящите се
страни, чиято парична единица е еврото, се
ангажират да подкрепят предложенията или
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препоръките, представени от Европейската
комисия в случаите, в които тя счита, че
държава – членка на Европейския съюз, чиято парична единица е еврото, не изпълнява
критерия за дефицита в рамките на процедура
при прекомерен дефицит. Това задължение не
се прилага в случаите, когато между договарящите се страни, чиято парична единица е
еврото, бъде установено, че квалифицирано
мнозинство от тях, изчислено по аналогия
със съответните разпоредби на Договорите,
на които се основава Европейският съюз, не
е съгласно с предложеното или препоръчано
решение, като не се взема предвид позицията
на съответната договаряща се страна.
Член 8
1. Европейската комисия се приканва да
представи своевременно на договарящите се
страни доклад за разпоредбите, приети от всяка
от тях в съответствие с член 3, параграф 2.
Ако Европейската комисия, след като е предоставила на съответната договаряща се страна
възможност да представи своите коментари,
заключи в доклада си, че тази договаряща се
страна не е спазила член 3, параграф 2, една
или повече договарящи се страни сезират Съда
на Европейския съюз. Когато независимо от
доклада на Комисията договаряща се страна
счита, че друга договаряща се страна не е
спазила член 3, параграф 2, тя също може да
сезира Съда. И в двата случая решението на
Съда е задължително за страните по производството, които вземат необходимите мерки,
за да се съобразят с решението в срок, който
се определя от Съда.
2. Ако въз основа на собствената си преценка или на тази на Европейската комисия договаряща се страна счита, че друга договаряща
се страна не е взела необходимите мерки, за да
се съобрази с решението на Съда, посочено в
параграф 1, тя може да сезира Съда и да поиска
налагането на финансови санкции съгласно
критериите, установени от Европейската комисия в рамките на член 260 от Договора за
функционирането на Европейския съюз. Ако
Съдът установи, че съответната договаряща
се страна не се е съобразила с решението му,
той може да наложи заплащането на съобразена с обстоятелствата еднократно платима
сума или периодична имуществена санкция,
която не надвишава 0,1 % от нейния брутен
вътрешен продукт. Сумите, чието заплащане е
наложено на държава членка, чиято парична
единица е еврото, се изплащат на Европейския механизъм за стабилност. В останалите
случаи плащанията са към общия бюджет на
Европейския съюз.
3. Този член представлява специално споразумение между договарящите се страни по
смисъла на член 273 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
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Д я л

I V

КООРДИНАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ПОЛИТИКИ И КОНВЕРГЕНЦИЯ
Член 9
Като се основават на координацията на
икономическата политика, определена в Договора за функционирането на Европейския
съюз, договарящите се страни се ангажират да
работят съвместно за постигане на икономическа политика, която подпомага правилното
функциониране на Икономическия и паричен
съюз и икономическия растеж чрез засилена
конвергенция и конкурентоспособност. За
тази цел договарящите се страни предприемат
необходимите действия и мерки във всички
области, които са от съществено значение за
правилното функциониране на еврозоната,
при преследването на целите да се развива
конкурентоспособността, да се насърчава трудовата заетост, да се допринася допълнително
за устойчивостта на публичните финанси и да
се укрепва финансовата стабилност.
Член 10
В съответствие с изискванията на Договорите, на които се основава Европейският
съюз, договарящите се страни са готови да
използват активно, когато е целесъобразно и
необходимо, мерки, специфични за държавите
членки, чиято парична единица е еврото, съгласно предвиденото в член 136 от Договора
за функционирането на Европейския съюз,
както и засиленото сътрудничество, предвидено в член 20 от Договора за Европейския
съюз и в членове 326 – 334 от Договора за
функционирането на Европейския съюз, по
въпросите, които са от съществено значение
за правилното функциониране на еврозоната,
без да се засяга вътрешният пазар.
Член 11
С цел идентифицирането на най-добрите
практики и постигане на напредък към потясно координирана икономическа политика
договарящите се страни осигуряват предварителното обсъждане на всички значителни
икономически реформи, които планират да
предприемат, и когато е уместно, координацията им едни с други. Тази координация
включва институциите на Европейския съюз
в съответствие с изискванията на правото на
Европейския съюз.
Д я л

V

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОЗОНАТА
Член 12
1. Държавните или правителствените ръководители на договарящите се страни, чиято
парична единица е еврото, и председателят
на Европейската комисия се срещат неофициално на срещи на върха на държавите от
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еврозоната. Към председателя на Европейската централна банка се отправя покана за
участие в срещите.
Председателят на срещата на върха на
държавите от еврозоната се определ я от
държавните или правителствените ръководители на договарящите се страни, чиято
парична единица е еврото, с обикновено
мнозинство по същото време, по което Европейският съвет избира своя председател,
и за същия мандат.
2. Срещите на върха на държавите от
еврозоната се провеждат, когато е необходимо и най-малко два пъти годишно, за да
се обсъдят въпроси, свързани с конкретните
отговорности, които договарящите се страни,
чиято парична единица е еврото, споделят
по отношение на единната валу та, други
въпроси, свързани с управлението на еврозоната и правилата, които се прилагат за нея,
и стратегическите насоки за провеждане на
икономическите политики с оглед повишаване
на конвергенцията в еврозоната.
3. Държавните или правителствените ръководители на договарящите се страни, които
са различни от тези, чиято парична единица е
еврото, и които са ратифицирали този договор,
участват в обсъжданията в рамките на срещите
на върха на държавите от еврозоната относно
конкурентоспособността на договарящите се
страни, изменението на общата архитектура
на еврозоната и основополагащите правила,
които ще се прилагат в бъдеще, както и когато
е целесъобразно и най-малко веднъж годишно, в обсъжданията по конкретни въпроси
по прилагането на Договора за стабилност,
координация и управление в Икономическия
и паричен съюз.
4. Председателят на срещата на върха на
държавите от еврозоната осигурява подготовката и приемствеността на срещите на
върха на държавите от еврозоната в тясно
сът рудничество с председател я на Европейската комисия. Еврогрупата отговаря за
подготовката и последващите действия във
връзка със срещите на върха на държавите
от еврозоната и нейният председател може
да бъде поканен да присъства на тези срещи
за тази цел.
5. Председателят на Европейския парламент може да бъде поканен за изслушване.
Председателят на срещата на върха на държавите от еврозоната представя на Европейския
парламент доклад след всяка среща на върха
на държавите от еврозоната.
6. Председателят на срещата на върха на
държавите от еврозоната информира подробно
и редовно договарящите се страни, различни
от тези, чиято парична единица е еврото, и

ВЕСТНИК

БРОЙ 11

останалите държави – членки на Европейския
съюз, за подготовката и за резултатите от срещите на върха на държавите от еврозоната.
Член 13
За обсъждане на бюджетните политики и на
други въпроси, попадащи в обхвата на този договор, Европейският парламент и националните
парламенти на договарящите се страни заедно
определят организацията и насърчаването на
работата на конференция на представителите на съответните комисии на Европейския
парламент и представителите на съответните
комисии на националните парламенти, както
е предвидено в дял II от Протокол (№ 1) относно ролята на националните парламенти в
Европейския съюз, приложен към Договорите
за Европейския съюз.
Д я л

V I

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 14
1. Този договор се ратифицира от договарящите се страни съобразно съответните им
конституционни изисквания. Документите
за ратификация се депозират в Генералния
секретариат на Съвета на Европейския съюз
(наричан по-нататък „депозитарят“).
2. Този договор влиза в сила на 1 януари
2013 г., при условие че дванадесет договарящи
се страни, чиято парична единица е еврото, са
депозирали документа си за ратификация, или
на първия ден на месеца, следващ депозирането
на дванадесетия документ за ратификация от
договаряща се страна, чиято парична единица е
еврото, като се прилага по-ранната от двете дати.
3. Този договор се прилага от датата на влизането му в сила между договарящите се страни,
чиято парична единица е еврото, които са го
ратифицирали. Той се прилага по отношение
на останалите договарящи се страни, чиято
парична единица е еврото, от първия ден на
месеца, следващ депозирането на съответния
им документ за ратификация.
4. Чрез дерогация от параграфи 3 и 5 дял
V се прилага за всички съответни договарящи
се страни от датата на влизане в сила на този
договор.
5. Този договор се прилага за договарящите
се страни с дерогация по смисъла на член 139,
параграф 1 от Договора за функционирането
на Европейския съюз или съгласно Протокол
№ 16 относно някои разпоредби относно Дания,
приложен към Договорите за Европейския съюз,
които са ратифицирали този договор, от датата,
на която поражда действие решението за отмяна на тази дерогация, освен ако съответната
договаряща се страна декларира намерението
си всички или част от разпоредбите на дялове
ІІІ и ІV от този договор да станат обвързващи
за нея на по-ранна дата.
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Член 15
Към този договор могат да се присъединяват
държавите – членки на Европейския съюз, различни от договарящите се страни. Присъединяването поражда действие след депозирането на
документа за присъединяване при депозитаря,
който уведомява за това другите договарящи
се страни. След като договарящите се страни
установят неговата автентичност, текстът на този
договор на официалния език на присъединяващата се държава членка, който е и официален
език и работен език на институциите на Съюза,
се депозира в архивите на депозитаря като
автентичен текст на този договор.
Член 16
В срок от най-много пет години от датата
на влизане в сила на този договор въз основа
на оценка на натрупания опит във връзка с
неговото прилагане се вземат необходимите
мерки, в съответствие с разпоредбите на Договора за Европейския съюз и Договора за
функционирането на Европейския съюз, с цел
включване на основните положения на този
договор в правната рамка на Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на втори март две
хиляди и дванадесета година.
Този договор, съставен в единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски,
естонски, ирландски, испански, италиански,
латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски,
словашки, словенски, унгарски, фински, френски и шведски език, като всички текстове са
еднакво автентични, се депозира в архивите на
депозитаря, който изпраща заверено копие на
всяка от договарящите се страни.
ПРОТОКОЛ
от подписването на Договора за стабилност,
координация и управление в Икономическия
и паричен съюз
Упълномощените представители на Кралство Белгия, Република България, Кралство
Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция,
Кралство Испания, Френската република,
Италианската република, Република Кипър,
Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта,
Кралство Нидерландия, Република Австрия,
Република Полша, Португалската република,
Румъния, Република Словения, Словашката
република, Република Финландия и Кралство
Швеция подписаха днес Договора за стабилност,
координация и управление в Икономическия
и паричен съюз.
Във връзка с това страните по Договора
приеха към този протокол да бъдат приложени
следните договорености.
Съставено в Брюксел на 2 март 2012 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОГОВОР ЗА СТАБИЛНОСТ, КООРДИНАЦИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ И
ПАРИЧЕН СЪЮЗ
Договорености относно член 8 от Договора,
съгласувани от договарящите се страни при
подписването
Следните договорености ще се прилагат във
връзка със сезирането на Съда на Европейския
съюз в съответствие с член 8, параграф 1,
второ изречение от Договора за стабилност,
координация и управление в Икономическия
и паричен съюз (наричан по-нататък „Договорът“) и въз основа на член 273 от Договора
за функционирането на Европейския съюз, ако
Комисията заключи в доклад до договарящите
се страни, че някоя от тях не е спазила член 3,
параграф 2 от Договора:
1) Исковата молба, с която към Съда се
отправя искане да установи, че договаряща
се страна не е спазила член 3, параграф 2 от
Договора съгласно заключенията в доклада на
Комисията, ще се подава в Секретариата на
Съда от ищците, посочени в точка 2, в рамките
на три месеца от получаването от договарящите се страни на доклада на Комисията, в
който се заключава, че договаряща се страна
не е спазила член 3, параграф 2 от Договора.
Ищците ще действат в интерес на и в тясно
сътрудничество с всички договарящи се страни, обвързани от членове 3 и 8 от Договора, с
изключение на договарящата се страна, срещу
която е насочено делото, и в съответствие с
Устава и Процедурния правилник на Съда.
2) Ищци ще бъдат договарящите се страни,
обвързани от членове 3 и 8 от Договора, които
са държави членки, съставляващи предварително определената група от три държави членки,
осигуряващи председателството на Съвета на
Европейския съюз в съответствие с член 1, параграф 4 от Процедурния правилник на Съвета
(тройка председателства1) към датата на публикуване на доклада на Комисията, доколкото към
тази дата i) за тях не е установено в доклад на
Комисията да са в нарушение на задълженията
си по член 3, параграф 2 от Договора, ii) срещу
тях не е образувано производство пред Съда
съгласно член 8, параграф 1 или параграф 2 от
Договора и iii) те не са неспособни да действат
по други основателни причини от първостепенен
характер в съответствие с общите принципи на
международното право. Ако нито една от трите
държави членки не отговаря на тези критерии,
1

Списъкът на последователните тройки председателства е поместен в приложение I към Решение 2009/908/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за
установяване на мерките за прилагане на Решението
на Европейския съвет относно председателството
на Съвета и относно председателството на подготвителните органи на Съвета (OB L 322, 9.12.2009 г.,
стр. 28, поправено в OB L 344, 23.12.2009 г., стр. 56).
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задължението за сезиране на Съда ще бъде
изпълнено от членовете на предишната тройка
председателства при същите условия.
3) По искане на ищците в хода на производството пред Съда ще им бъде осигурявана
всякаква необходима техническа или логистична
подкрепа от договарящите се страни, в интерес
на които е заведено делото.
4) Ако ищците са направили разходи в резултат на решението на Съда, тези разходи ще
бъдат поети солидарно от всички договарящи се
страни, в интерес на които е заведено делото.
5) Ако с нов доклад на Комисията се установи,
че съответната договаряща се страна е преустановила нарушението на член 3, параграф 2 от
Договора, ищците незабавно ще информират
писмено Съда за това, че желаят да оттеглят
своя иск, в съответствие с приложимите разпоредби на Процедурния правилник на Съда.
6) Въз основа на оценка на Европейската
комисия, че договаряща се страна не е предприела необходимите мерки за изпълнение
на решението на Съда, посочено в член 8,
параграф 1 от Договора, договарящите се страни, обвързани от членове 3 и 8 от Договора,
заявяват намерението си да използват докрай
процедурата, установена в член 8, параграф 2,
за да сезират Съда въз основа на съгласуваните договорености за прилагане на член 8,
параграф 1 от Договора.
635

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Република България и Организацията
за забрана на химическите оръжия относно
привилегиите и имунитетите на Организацията
(Ратифицирано със закон, приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 г. – ДВ,
бр. 91 от 2013 г. В сила от 25 ноември 2013 г.)
Като имат предвид, че съгласно чл. VІІІ,
параграф 48 от Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и
употребата на химическо оръжие и за неговото
унищожаване ОЗХО се ползва на територията
или на всяко друго място под юрисдикцията
или контрола на държава – страна с такава
правоспособност и с такива привилегии и
имунитети, каквито са необходими за упражняването на нейните функции;
Като имат предвид, че съгласно чл. VІІІ,
параграф 49 от Конвенцията за забрана на
разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за
неговото унищожаване делегатите на държавите – страни, както и техните заместници
и съветници, представителите, назначени в
Изпълнителния съвет, както и техните за-
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местници и съветници, генералният директор
и персоналът на Организацията се ползват с
такива привилегии и имунитети, каквито са
необходими за независимото изпълнение на
техните функции, свързани с ОЗХО;
Като имат предвид, че независимо от разпоредбите на чл. VІІІ, параграфи 48 и 49 от
Конвенцията за забрана на разработването,
производството, натрупването и употребата
на химическо оръжие и за неговото унищожаване, привилегиите и имунитетите, с
които се ползват генералният директор и
персоналът на Секретариата при осъществяването на дейности по проверка, са тези,
изложени в част II, раздел Б на Приложението за проверка;
Като имат предвид, че съгласно чл. VІІІ,
параграф 50 от Конвенцията за забрана на
разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за
неговото унищожаване, правоспособността,
привилегиите и имунитетите, посочени в този
член, се определят в споразумение между
Организацията и държавите – страни;
Организацията за забрана на химическите
оръжия и Република България се споразумяха,
както следва:
Член 1
Определения
В това споразумение:
(а) „Конвенция“ означава Конвенцията за
забрана на разработването, производството,
натрупването и употребата на химическо
оръжие и за неговото унищожаване от 13 яну
ари 1993 г.;
(б) „ОЗХО“ означава Организацията за
забрана на химическите оръжия, създадена по
силата на чл. VІІІ, параграф 1 от Конвенцията;
(в) „Генерален директор“ означава генералният директор, посочен в чл. VІІІ, параграф
41 от Конвенцията, а в отсъствието му – изпълняващият длъжността генерален директор;
(г) „Служители на ОЗХО“ означава генералният директор и всички членове на персонала
на Секретариата на ОЗХО;
(д) „Държава – страна“ означава държавата – страна по това Споразумение;
(е) „Държави – страни“ означава държавите – страни по Конвенцията;
(ж) „Представители на държавите – страни“ означава акредитираните ръководители
на делегации на държавите – страни в Конференцията на държавите – страни и/или в
Изпълнителния съвет или делегатите на други
заседания на ОЗХО;
(з) „Експерти“ означава лица, които в лично
качество осъществяват мисии, оторизирани от
ОЗХО, работят в органите на Организацията
или които се консултират по какъвто и да
било начин с ОЗХО по нейно искане;
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(и) „Заседания, свикани от ОЗХО“ означава всяко заседание на всеки от органите
или спомагателните органи на ОЗХО или
международни конференции или други срещи,
свикани от ОЗХО;
(й) „Имущество“ означава цялото имущество, активи и средства, принадлежащи на
ОЗХО или държани, или управлявани от ОЗХО
в подкрепа на нейните функции съгласно Конвенцията, както и всички приходи на ОЗХО;
(к) „Архиви на ОЗХО“ означава всички
записи, кореспонденция, документи, ръкописи, компютърни и медийни данни, снимки,
филми, видео- и звукозаписи, принадлежащи
или държани от ОЗХО или от служители на
ОЗХО при изпълнението на техните служебни
функции, както и всеки друг материал, за
който генералният директор и държаватастрана могат да се споразумеят, че ще бъде
част от архивите на ОЗХО.
(л) „Помещения на ОЗХО“ означава всички
сгради или части от сгради и, ако е приложимо,
прилежащата им земя, използвани за целите
на ОЗХО, включително посочените в част ІІ,
параграф 11, буква „б“ от Приложението за
проверка към Конвенцията.
Член 2
Правосубектност
ОЗХО притежава пълна правосубектност.
По-специално организацията има правоспособност:
(а) да сключва договори;
(б) да придобива и да се разпорежда с
движимо и недвижимо имущество;
(в) да завежда и да участва в съдебни
производства.
Член 3
Привилегии и имунитети на ОЗХО
1. ОЗХО и нейното имущество, независимо къде се намират и в чие държане са, се
ползват с имунитет от юрисдикция, освен
доколкото в конкретен случай ОЗХО се е
отказала изрично от имунитета си. Въпреки
това страните се споразумяват, че отказът от
имунитет не се разпростира върху никакви
изпълнителни мерки.
2. Помещенията на ОЗХО са неприкосновени. Имуществото на ОЗХО, независимо
къде се намира и в чие държане е, не може
да бъде обект на претърсване, реквизиция,
конфискация, отчуждаване и каквато и да е
друга форма на намеса, независимо дали е
от изпълнително, административно, съдебно
или законодателно естество.
3. Архивите на ОЗХО са неприкосновени
независимо къде се намират.
4. Без да е обект на ограничение по силата
на каквито и да е мерки за финансов контрол,
наредби или мораториуми:
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(а) ОЗХО може да държи средства, злато
или валута от всякакъв вид и да оперира със
сметки във всякаква валута;
(б) ОЗХО може свободно да прехвърля
своите средства, ценни книжа, злато и валута
от и към държавата-страна, от и към всяка
друга държава или в рамките на държаватастрана и може да обменя всяка държана от
нея валута в каквато и да е друга валута.
5. При упражняването на правата си по
параграф 4 от този член ОЗХО се съобразява
надлежно с всички постъпки на правителството на държавата-страна, доколкото се приема,
че реализирането им може да се осъществи,
без да засяга интересите на ОЗХО.
6. ОЗХО и нейното имущество са:
(а) освободени от всички преки данъци;
приема се обаче, че ОЗХО няма да претендира за освобож даване от данъци, които
фактически не са нищо повече от такси за
комунални услуги;
(б) освободени от мита, забрани и ограничения върху вноса и износа по отношение
на предмети, внасяни или изнасяни от ОЗХО
за служебна употреба; приема се обаче, че
предметите, внасяни при режима на такова
освобождаване, няма да се продават в държавата-страна освен в съответствие с договорените с нея условия;
(в) освободени от мита, забрани и ограничения върху вноса и износа по отношение на
публикации на организацията.
7. По принцип ОЗХО няма да претендира
за освобождаване от акцизи и данъци върху
продажбата на движимо и недвижимо имущество, които са част от цената, която трябва
да се плати, но въпреки това, когато ОЗХО
прави важни покупки за служебно ползване
на имущество, върху които са начислени или
начисляеми такива мита и данъци, държавата-страна ще предприеме, когато е възможно,
административни мерки за опрощаване или
връщане на сумата на митото или данъка.
Член 4
Улеснения и имунитети по отношение на
комуникации и публикации
1. За официалните си комуникации на
територията на държавата-страна ОЗХО се
ползва, доколкото това е съвместимо с международни конвенции, правила и договорености,
спазвани от държавата-страна, с третиране,
което е не по-малко благоприятно от това,
което правителството на държавата-страна
предоставя на което и да е друго правителство, включително дипломатическото представителство на последното, по отношение на
приоритетност, тарифи и такси за пощенски
и телекомуникационни услуги и тарифи за
публикация на информация в медиите.
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2. Служебната кореспонденция и служебните комуникации на ОЗХО не се цензурират.
ОЗХО има право да използва шифри и да
изпраща и получава кореспонденция и други
официални съобщения по куриер или в запечатана поща, които се ползват със същите
привилегии и имунитети както дипломатическите куриери и поща. Нищо в този параграф
не се тълкува като изключващо вземането
на подходящи предпазни мерки за сигурност,
които се определят в споразумение между
държавата-страна и ОЗХО.
3. Държавата-страна признава правото на
ОЗХО на свободно публикуване и излъчване
в рамките на нейната територия за определените в Конвенцията цели.
4. Всички служебни комуникации към
ОЗХО, както и всички служебни външни
комуникации на ОЗХО, независимо от средствата и формата на предаването им, са неприкосновени. Неприкосновеността обхваща,
без да се ограничава само с дотук изброеното,
публикации, подвижни и неподвижни изображения, видеоматериали, филми, звукозаписи
и софтуер.
Член 5
Представители на държавите-страни
1. Представителите на държавите-страни, как то и замест ниц и т е, съвет ниц и т е,
тех ническ ите експерти и сек ретарите на
техните делегации на заседанията, свикани
от ОЗХО, се ползват при изпълнението на
техните функции и по време на пътуване до
и от мястото на заседанието със следните
привилегии и имунитети, без да се засягат
другите привилегии и имунитети, на които
може да имат право:
(а) имунитет от арест или задържане;
(б) имунитет от всякакво съдебно преследване за устни или писмени изявления
и всички действия, извършени от тях при
изпълнението на техните служебни функции;
този имунитет продължава да се предоставя,
независимо че съответното лице може вече
да не е ангажирано с изпълнението на такива
функции;
(в) неприкосновеност на всички книжа,
документи и служебни материали;
(г) правото да използват шифри и да изпращат и получават книжа, кореспонденция
и служебни материали по куриер или в запечатана поща;
(д) освобождаване на тях самите и техните
съпруги/зи от имиграционни ограничения,
задължения за регистриране като чужденец
или за военна служба, докато се намират във
или преминават през държавата-страна при
изпълнението на техните функции;
(е) същите улеснения по отношение на
валутни или обменни ограничения, каквито
се предоставят на представителите на чужди
правителства при временни официални мисии;
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(ж) същите имунитети и улеснения по
отношение на личния им багаж, каквито се
предоставят на членове на дипломатически
мисии с подобен ранг.
2. Когато някоя форма на данъчно облагане
е обвързана с условие за местопребиваване,
периодите, през които лицата, посочени в
параграф 1 от този член, може да се намират на територията на държавата-страна за
изпълнението на техните задължения, не се
считат за периоди на местопребиваване.
3. Привилегиите и имунитетите се предоставят на лицата, посочени в параграф 1
от този член, за да се осигури независимото
изпълнение на техните функции, свързани
с ОЗХО, а не за лична облага на самите
лица. Всички лица, ползващи се от такива
привилегии и имунитети, са задължени във
всяко друго отношение да спазват законите
и наредбите на държавата-страна.
4. Разпоредбите на параграфи 1 и 2 от този
член не се прилагат по отношение на лице,
което е гражданин на държавата-страна.
Член 6
Служители на ОЗХО
1. По време на изпълнението на дейности по проверка генералният директор и
персоналът на секретариата, включително
к ва л ифи ц и ра н и т е експер т и по време на
разследванията в случаи на предполагаемо
използване на химическо оръжие, посочени
в част ХІ, параграфи 7 и 8 от Приложението
за проверка към Конвенцията, се ползват съгласно чл. VІІІ, параграф 51 от Конвенцията
с привилегиите и имунитетите, изложени в
част ІІ, раздел Б от Приложението за проверка към Конвенцията, а при транзитно
преминаване през територията на неинспектирани държави-страни – с привилегиите и
имунитетите, посочени в част ІІ, параграф
12 от същото приложение.
2. За други дейности, свързани с предмета и
целта на Конвенцията, служителите на ОЗХО:
(а) се ползват с имунитет от арест или
задържане и от конфискация на личния им
багаж;
(б) се ползват с имунитет от каквото и да
е съдебно преследване за писмени или устни
изявления и за всички деяния, извършени от
тях при изпълнението на техните служебни
функции;
(в) се ползват с неп рикосновеност по
отношение на всички книжа, документи и
служебни материали, които са предмет на
разпоредбите на Конвенцията;
(г) се ползват със същото освобождаване от
данъчно облагане по отношение на изплащаните им от ОЗХО заплати и възнаграждения и
при същите условия, каквито са предоставени
на служителите на Обединените нации;
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(д) те и техните съпруги/зи са освободени
от имиграционни ограничения и задължение
за регистрация като чужденец;
(е) те и техните съпруги/зи получават същите улеснения при репатриране по време на
международни кризи, каквито са предоставени
на служителите на дипломатически мисии с
подобен ранг;
(ж) се ползват от същите привилегии по
отношение на улеснения за обмяна на валута, каквито са предоставени на членовете на
дипломатически мисии с подобен ранг.
3. Служителите на ОЗХО са освободени от
военна служба, при условие че по отношение
на гражданите на държавата-страна освобождаването се ограничава до служителите на
ОЗХО, чиито имена са включени по силата
на техните задължения в списък, съставен
от генералния директор на ОЗХО и одобрен
от държавата-страна. Ако други служители
на ОЗХО бъдат повикани на военна служба
от държавата-страна, по искане на ОЗХО
тя предоставя такова временно отлагане на
повикването на такива служители, каквото е
необходимо, за да се избегне прекъсване на
изпълнението на важна дейност.
4. В допълнение към привилегиите и имунитетите, посочени в параграфи 1, 2 и 3 от
този член, генералният директор на ОЗХО и
съпругът/ата му се ползват от привилегиите,
имунитетите, освобождаванията и улесненията, предоставени на дипломатическите
агенти и техните съпруги/зи в съответствие
с международното право. Същите привилегии, имунитети, освобождавания и улеснения
се предоставят на висш служител на ОЗХО,
действащ от името на генералния директор.
5. Привилегиите и имунитетите се предоставят на служителите на ОЗХО в интереса на
ОЗХО, а не за лични облаги на самите лица.
Всички лица, ползващи се с такива привилегии
и имунитети, са задължени във всички други
отношения да спазват законите и наредбите
на държавата-страна. ОЗХО има правото и
задължението да снеме имунитета на който и
да е служител на ОЗХО винаги когато според
нея имунитетът би възпрепятствал хода на
правосъдието и може да бъде снет, без да се
засягат интересите на ОЗХО.
6. ОЗХО си сътрудничи постоянно със
съответните власти на държавата-страна с
цел улесняване правилното правораздаване,
осигурява спазването на полицейските правила и предотвратява всякаква злоупотреба
с привилегиите, имунитетите и улесненията,
посочени в този член.
Член 7
Експерти
1. На експертите се предоставят следните
привилегии и имунитети, доколкото това е
необходимо за ефективното изпълнение на
техните функции, включително по време на
пътуване във връзка с такива функции:
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(а) имунитет от арест и задържане и от
конфискация на личния им багаж;
(б) имунитет от каквото и да е съдебно
преследване по отношение на устни и писмени
изявления и действия, извършени от тях при
изпълнение на служебните им функции, като
този имунитет продължава да се предоставя
независимо от факта, че съответното лице
може вече да не е ангажирано с изпълнението
на служебни функции за ОЗХО;
(в) неприкосновеност по отношение на всички книжа, документи и служебни материали;
(г) за целите на ком у никаци ята им с
ОЗХО – право да използват шифри и да получават книжа и кореспонденция по куриер
или в запечатана поща;
(д) същите улеснения по отношение на
валутни и обменни ограничения, каквито са
предоставени на представителите на чужди
правителства, натоварени с временни официални мисии;
(е) същите имунитети и улеснения по отношение на техния личен багаж, каквито са
предоставени на членове на дипломатически
мисии с подобен ранг.
2. Привилегиите и имунитетите се предоставят на експертите в интереса на ОЗХО, а
не за лични облаги на самите лица. Всички
лица, ползващи се с такива привилегии и
имунитети, са задължени във всички други
отношения да спазват законите и наредбите
на държавата-страна. ОЗХО има правото и
задължението да снеме имунитета на който
и да е експерт винаги когато според нея имунитетът би възпрепятствал хода на правосъдието и може да бъде снет, без да се засягат
интересите на ОЗХО.
Член 8
Злоупотреба с привилегии
1. Ако държавата-страна смята, че е злоупотребено с привилегиите и имунитетите,
предоставени по силата на това споразумение,
се провеждат консултации между държаватастрана и ОЗХО, за да се установи налице ли е
такава злоупотреба и ако това бъде установено,
да бъде предотвратено нейното повтаряне. Ако
при консултациите не се постигне задоволителен за държавата-страна и ОЗХО резултат,
въпросът дали е налице злоупотреба с привилегия или имунитет, трябва да бъде решен чрез
прилагане на процедурата, посочена в чл. 10.
2. Териториалните власти не изискват от
лицата, включени в някоя от категориите
по чл. 6 и 7, да напуснат територията на
държавата-страна заради деяния, извършени
от тях при изпълнението на техните служебните задължения. В случай обаче, че някое
от тези лица злоупотреби с привилегии при
извършване на дейност извън изпълнението на
служебните му задължения, правителството на
държавата-страна може да поиска от него да
напусне, при условие че заповедта за напуска-
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не на страната е издадена от териториалните
власти и е одобрена от външния министър
на държавата-страна. Такова одобрение се
дава само след консултация с генералния
директор на ОЗХО. Ако срещу лицето бъде
предприета процедура за експулсиране, генералният директор на ОЗХО има правото
да участва в нея от името на лицето, срещу
което е предприета.
Член 9
Документи за пътуване и визи
1. Държавата-страна признава и приема
за валидни пасаваните на ООН, издадени на
служители на ОЗХО за целите на изпълнението
на техните задачи, свързани с Конвенцията, в
съответствие със специалните мерки на ОЗХО.
Генералният директор уведомява държаватастрана за съответните мерки на ОЗХО.
2. Държавата-страна взема необходимите
мерки, за да улесни влизането и престоя на
нейна територия и не създава никакви пречки
за отпътуването от територията є на лицата,
включени в някоя от категориите по членове
5, 6 и 7 по-горе, независимо от тяхната националност и никакви пречки за транзитното
им преминаване към или от мястото на изпълнение на техните служебни функции или
дейност, като им предоставя необходимата
закрила при транзитното преминаване.
3. Молбите за визи и транзитни визи, когато
такива се изискват, подадени от лица, включени в някоя от категориите по членове 5, 6 и 7
по-горе, когато притежават удостоверение за
пътуване при изпълнение на техните служебни
функции, се обработват възможно най-бързо,
за да могат тези лица да изпълняват ефективно
своите функции. Освен това на тези лица се
предоставят улеснения за бързо придвижване.
4. На генералния директор, заместник
генералния(ите) директор(и) и други служители на ОЗХО, които пътуват при изпълнение
на техните служебни функции, се предоставят
същите улеснения при пътуване, каквито се
предоставят на членове на дипломатически
мисии с подобен ранг.
5. Визи за целите на извършването на инспекционна дейност се издават в съответствие
с част ІІ, раздел Б, параграф 10 от Приложението за проверка към Конвенцията.
Член 10
Разрешаване на спорове
1. ОЗХО предвижда подходящи способи за
разрешаване на:
(а) спорове, произтичащи от договори, или
други спорове от частноправен характер, по
които ОЗХО е страна;
(б) спорове с участието на служител на
ОЗХО или експерт, който по силата на служебното си положение се ползва с имунитет, ако
имунитетът не е снет съгласно чл. 6, параграф
5 или чл. 7, параграф 2 от това споразумение.
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2. Спорове във връзка с тълкуването или
прилагането на това споразумение, които не
са разрешени по приятелски начин, се отнасят
за окончателно решаване до арбитражен съд в
състав от трима арбитри по искане на някоя
от страните по спора. Всяка страна назначава
един арбитър. Третият, който е председател
на арбитражния съд, се избира от първите
двама арбитри.
3. Ако някоя от страните не назначи арбитър
и не е предприела стъпки за това в срок от два
месеца след отправено от другата страна искане
за извършване на такова назначение, другата
страна може да поиска от председателя на
Международния съд да извърши назначението.
4. Ако първите двама арбитри не успеят
да се договорят относно третия в срок от два
месеца след назначаването им, всяка една от
страните може да поиска от председателя на
Международния съд да извърши назначението.
5. Производството в арбитражния съд се
води в съответствие с Факултативните правила за арбитраж с участие на международни
организации и държави на Постоянния арбитражен съд, валидни към датата на влизане
в сила на това споразумение.
6. Арбитражният съд приема решението си
с мнозинство на гласовете. Решението е окончателно и обвързващо за страните по спора.
Член 11
Тълкуване
1. Разпоредбите на това споразумение се
тълкуват в светлината на функциите, с които
ОЗХО е натоварена по силата на Конвенцията.
2. Разпоредбите на това споразумение по
никакъв начин не ограничават нито засягат
привилегиите и имунитетите, предоставени
на членовете на инспекционния екип съгласно
част ІІ, раздел Б от Приложението за проверка към Конвенцията, нито привилегиите
и имунитетите, предоставени на генералния
директор и персонала на секретариата на ОЗХО
по силата на чл. VІІІ, параграф 51 от Конвенцията. Разпоредбите на това споразумение
нямат действие за отмяна на или отклонение
от разпоредби на Конвенцията или права и
задължения, които ОЗХО може по друг начин
да притежава, придобие или поеме.
Член 12
Заключителни разпоредби
1. Това споразумение влиза в сила на датата на депозирането при генералния директор
на ратификационен документ от държаватастрана. Приема се, че след като е депозирала
ратификационния документ, държавата-страна ще бъде в състояние в съответствие със
собственото си законодателство да изпълнява
условията на споразумението.
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2. Това споразумение остава в сила, докато държавата-страна е държава-страна по
Конвенцията.
3. ОЗХО и държавата-страна могат да
сключват такива допълнителни споразумения,
каквито е необходимо.
4. Консултации за изменение на това споразумение се започват по искане на ОЗХО
или на държавата- страна. Измененията се
извършват по взаимно съгласие, оформено в
сключено между ОЗХО и държавата-страна
споразумение.
Съставено в Ню Йорк в два екземпляра на
2 октомври 2012 г. на английски език.
За Република
За Организацията
България:
за забрана на
Петко Дойков,
химическите оръжия:
директор на дирекция
Ахмет Юзюмчу,
„Политика за сигурност“,
генерален директор
Министерство на
външните работи
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МИНИСТЕРСТО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 1.1. „Безвъзмездна финансова помощ
за постоянно прекратяване на риболовни
дейности“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки
за приспособяване на българския риболовен
флот“ от Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство“ на Република България,
финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 79 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 43 от
2010 г., бр. 21 от 2011 г.; доп., бр. 89 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 45 от 2012 г., бр. 84 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 27 ал. 2 се изменя така:
„(2) Заявката за плащане се подава след
извършване на всички дейности по проекта, но
не по-късно от 15 работни дни след изтичане
на срока, посочен в договора по чл. 24, ал. 2.
Заяката за окончателно плащане се подава
не по-късно от 31 август 2015 г.“
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
695

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Наредба за допълнение на Наредба № 7 от
2012 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг
на продукти от риболов и аквакултура“ по
Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов
във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“
от Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) (ОПРСР)
на Република България, финансирана от
Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на
ЕС (обн., ДВ, бр. 36 от 2012 г.; изм., бр. 44
от 2012 г.)
§ 1. В чл. 33, ал. 2 се създава изречение
второ: „Заявката за окончателно плащане се
подава не по-късно от 31 август 2015 г.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
696

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и
използването на Националния документален
архив на Националния институт за недвижимото културно наследство и научния архив
на музеите (ДВ, бр. 11 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 29, ал. 1 се създава т. 3:
„3. одобрява правила за достъп и ползване
на документите от научния архив на музея.“
§ 2. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) За ползването на документи от научния
архив се подава писмено заявление до музея.“
2. Създава се нова ал. 7:
„(7) В 14-дневен срок от постъпване на
заявлението по ал. 6 директорът на музея
разрешава или мотивирано отказва ползването
на документи от архива в случаите, когато
състоянието им не позволява това. Условията за ползване на документите се уреждат в
правилата по чл. 29, ал. 1, т. 3.“
3. Алинеи 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.
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Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Стоянович
634

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-12 от 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за
определяне на категорията на недвижимите
културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
(ДВ, бр. 98 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 7 след думите „издирване и из
учаване“ се добавя „по искане на НИНКН“.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „изготвено“ се заменя с
„изготвено въз основа на предварителна оценка“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предложенията по ал. 1 се изготвят по:
1. териториални програми, одобрени от министъра на културата, съгласно срока, посочен
в програмата;
2. искания на областни управители и общини съгласно срок, съобразен с териториалния
обхват и характеристиките на изследваните
обекти и посочен в договора по чл. 6, ал. 3;
3. искане на физически и юридически лица – в
двумесечен срок за единична недвижима културна ценност, а в останалите случаи – съгласно
срок, съобразен с териториалния обхват и характеристиките на изследваните обекти и посочен
в договора по чл. 6, ал. 3.“
3. В ал. 3 думите „предложение“ и „Предложението“ се заменят съответно с „искане“
и „Искането“.
§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „министърът на културата“ се добавя „или оправомощено от него
длъжностно лице“.
2. В ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Въз основа на становището на съвета
по ал. 1 НИНКН в 14-дневен срок подготвя
окончателния текстови и графичен материал
за издаване на заповедта на министъра на
културата.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В 14-дневен срок от получаване на
материалите по ал. 2 министърът на културата
издава заповед за декларирането на обекта и за
вписването му в публичния регистър по чл. 60
ЗКН. Със заповедта се определят:
1. предварителната класификация;
2. предварителната категория;
3. временните режими за опазване.“
§ 5. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Въз основа на становището на съвета
по ал. 1 НИНКН в 14-дневен срок подготвя
окончателния текстови и графичен материал
за издаване на заповедта на министъра на
културата.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В 14-дневен срок от получаване на
материалите по ал. 2 министърът на културата
издава заповед за предоставяне на статут на
НКЦ, с която се определят нейната класификация, категория и режими за опазване.“
§ 6. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При положително становище на съвета
по чл. 64, ал. 2 ЗКН НИНКН в 14-дневен срок
подготвя окончателния текстови и графичен
материал за издаване на заповедта на министъра на културата.“
2. Създава се нова ал. 4 със следното съдържание:
„(4) В 14-дневен срок от получаване на
материалите по ал. 3 министърът на културата издава заповед за предоставяне на статут,
с която се определя категория „национално
значение“ – „археологически резерват“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Стоянович
644

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2910-НС
от 3 февруари 2014 г.
На 31 януари 2014 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител
Младен Петров Червеняков, избран от 12.
многомандатен изборен район – Монтана,
издигнат от КП „Коалиция за България“ в
42-то Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 12. многомандатен изборен район – Монтана,
Илиян Ангелов Тимчев от листата на КП
„Коалиция за България“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
713
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-881
от 25 ноември 2013 г.
На основание чл. 42, ал. 5 и 6 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка
с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Косово“, в землищата
на селата: Балван, Ветринци и Ново село, община
Велико Търново, област Велико Търново, обявена за историческо място със Заповед № 2344 от
26.05.1971 г. на министъра на горите и опазване на
природната среда, разширена със Заповед № 287
от 4.05.1979 г. на председателя на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет, прекатегоризирана в защитена местност със
Заповед № РД-1318 от 27.12.2002 г. на министъра
на околната среда и водите (ДВ, бр. 7 от 2003 г.),
от 1789,000 дка на 1807,864 дка.
2. В границите на защитена местност „Косово“, определени със заповедите за обявяване и
разширяване по т. 1, попадат:
2.1. имоти с номера: 000556, 000557, 106008,
106009, 106010, 254001 – 254100, 254102 – 425126,
2 5 41 2 9, 2 5 41 31 , 2 5 41 3 2 , 2 5 41 3 4 – 2 5 414 3 ,
254145 – 254173, 254175 – 254195, 254197, 254198,
254199, 254200, 254202 – 254219, 254221 – 254260,
254262 – 254267, 254269 – 254275, 254278, 254279,
254281 – 254287, 254290 – 254315, 254319, 254320,
съгласно картата на възстановената собственост
на землището на с. Балван, ЕК АТТЕ 02364, община Велико Търново, област Велико Търново,
с обща площ 1511,478 дка;
2.2. имоти с номера: 104019, 104020, 104021,
104036, 104037, 104038, 104040, 104041, 104042,
104043, 104049, 104050, 104051, 104052, 104053,
104054, 104055, 104056, 104057, 104058, 104059,
104060, 104061, 104062, 104063, 104064, 104065,
104066, 104067, 104068, 104070, 104071, 104072,
104073, 104074, 104075, 104076, 104077, 104078, 104079,
104084, 104085, съгласно картата на възстановената собственост на землището на с. Ветринци,
ЕКАТТЕ 10879, община Велико Търново, област
Велико Търново, с обща площ 166,899 дка;
2.3. имоти с номера: 307021, 307044, 307045,
307053, 307054, 307056, 307057, 307069, 307070,
съгласно картата на възстановената собственост
на землището на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52177,
община Велико Търново, област Велико Търново,
с обща площ 129,487 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена местност „Косово“ и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) и в РИОСВ – Велико Търново.

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“.
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Министър:
И. Михайлова

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 1081
от 13 декември 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 47 от заседание, проведено
на 21.11.2013 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
№ 30957 от 10.09.2013 г., издаден от Изпитвателен
център „Глобал Тест“ – София, удостоверяващ,
че детски надуваем пояс/лодка, в който детето
сяда и си промушва краката, с кормило с червена
свирка, цвят зелен, с картинки и надписи отгоре „BEN 10“, „Baby boat“, размер 25"х18", с един
самостоятелен кръг за надуване, не отговаря на
изискванията на стандарт БДС ЕN 13138-3:2007
„Средства за плаваемост за обучение по плуване.
Част 3: Изисквания за безопасност и методи за
изпитване на средствата за плаваемост, в които
децата се поставят седнали“, т. 5.2.3 „Клапи и
стопери“, тъй като надуваемият пояс/лодка е
изработен с възвратен клапан, който позволява
свободно изтичане на въздух и съществува риск
от удавяне на детето, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следната
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите: детски надуваем
пояс в зелен цвят, с кормило и червена свирка;
размер 25"x18"; предназначен за деца на възраст
3 – 14 г.; поставен в прозрачна целофанова опаковка, заедно с хартиен лист, върху който има
следната информация на чужд език: SUARCH,
25"x18", BABY BOAT, MADE IN CHINA, for ages
3+ и предупредителни надписи на чужд език;
поясът е с два отвора за краката; на пояса има
надпис „BEN 10“, изображения на анимационни
герои и предупредителни надписи на чужд език.
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2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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РЕШЕНИЕ № 26-ОЗ
от 8 януари 2014 г.
Като взе предвид представените документи от
заявителя, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 9 и ал. 3
КЗ, на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор и чл. 36, ал. 3 и 4 от Кодек
са за застраховането Комисията за финансов
надзор отнема издадения на „Интерамерикан
България“ – ЗЕАД, ЕИК 121744900, със седалище и адрес на управление гр. София, район
„Възраждане“, бул. Ал. Стамболийски 55, ет. 7,
офис 12, лиценз за застраховка по раздел II, буква
„А“, т. 10.1 от Приложение № 1 към Кодекса за
застраховането – „Всяка отговорност за вреди,
възникваща при използването на сухопътни моторни превозни средства“.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 27-ОЗ
от 8 януари 2014 г.
Като взе предвид представените към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 и 3 от Кодекса
за застраховането и на основание чл. 13, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за
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Комисията за финансов надзор и чл. 29, ал. 3 и 5
от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор издава на ,,Застрахователно еднолично
дружество Даллбогг: Живот и здраве“ – ЕАД
(,,ЗЕАД Даллбогг: Живот и здраве“ – ЕАД), ЕИК:
200299615, със седалище и адрес на управление
София 1172, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бул.
Д-р Г. М. Димитров 1, допълнителен лиценз за
нов вид застраховка по раздел ІІ, буква „А“, т. 10.1
от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Всяка отговорност за вреди, възникваща
при използването на сухопътни моторни превозни
средства“.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт.
Председател:
Ст. Мавродиев
655

Председател:
В. Златев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-12
от 13 декември 2013 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3,
т. 1, ал. 5 и 6 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз, сертификат за
акредитация, издаден от италианската акредатиционна служба „Акредиа“, peг. № 080Б, рев.
12, входирани в Министерството на земеделието
и храните със заявления с вх. № АО-1308 от
27.11.2013 г. и № 70-5207 от 12.12.2013 г., и Заповед
№ РД-09-882 от 13.12.2013 г. на министъра на
земеделието и храните разрешавам на дружество
„Екогрупо Италия“ – ООД, с клон „Екогрупо
Италия – Клон България“ със седалище и адрес
на управление – София, р-н „Изгрев“, ж.к. Изток, ул. Пиер Дегейтър 4, бл. 1, ет. 8, ап. 29, да
извършва сертификация на продукти съгласно
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28
юни 2007 г. относно биологичното производство
и етикетирането на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91, ОВ на
EC L 189 от 20 юли 2007 г., и Регламент (ЕО)
№ 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г.
за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти
по отношение на биологичното производство,
етикетирането и контрола.
Продуктовият обхват не включва аквакултури,
продукти от тях и вино.
Разрешението е валидно до 12.12.2017 г.
Министър:
Д. Греков
608
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СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-15
от 21 януари 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 21.01.2014 г., разгледа въпроса
за обявяване на конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за гр. Кюстендил, област
Кюстендил.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 781 от 18.10.2013 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Кюстендил. Към
решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а
ЗРТ и получената информация за наличие на
свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе
един конкурс, като честотата, за която взема това
решение, е посочена в приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 98.2 MHz за гр.
Кюстендил.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ), възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с това решение конкурс,
следва да бъде с общ (политематичен) профил.
В нея задължително да присъстват предавания
с информационна, образователна, културна и
развлекателна насоченост, предназначени за
преобладаващата част от населението на гр.
Кюстендил.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Кюстендил.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията във връзка с Решение на КРС
№ 781 от 18.10.2013 г. Съветът за електронни
медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електрон-
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ни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Кюстендил, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 15 май 2014 г. (четвъртък), София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, от 10 ч.
СЕМ приема заявления за участие до 14 април
2014 г. (понеделник) включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 5, деловодство, от
9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 17 до 18
февруари 2014 г. включително на адрес: София,
бул. Шипченски проход 69, ет. 6, стая 606б (каса),
от 9 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от узнаването му.
Председател:
Г. Лозанов
Приложение
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:

Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
556

98.2 MHz
гр. Кюстендил
в административните
граници на
града
42N16 52
22Е41 32
521 m
до 1000 W
до 3000 W
до 500 m
66 dB (µV/m)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 500
от 12 септември 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-Л-10 от 21.05.2012 г. от Линка Йорданова Евтимова с искане за даване на съгласие за
изработване на проект за ПУП – ИПР на УПИ
IX, УПИ X, УПИ XXVIII и УПИ XXIX, кв. 14,
в.з. Бистрица, район „Панчарево“.
Към заявлението са приложени: нотариален акт
№ 164, том LXXIX, дело № 15824 от 11.07.1994 г.,
нотариален акт № 194, том XXXII, дело № 5906
от 5.05.1975 г., скица за УПИ XXVIII, издадена от
район „Панчарево“, и мотивирано предложение.
С писмо изх. № ГР-94-Л-10 от 21.05.2012 г. е
указано на заявителката да представи скица от
СГКК, комбинирана скица за пълна и частична
идентичност, както и доказателства за съгласие
от всички собственици на имоти, засегнати от
изменението.
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Със заявление № ГР-94-Л-10 от 20.08.2012 г. са
представени: скица от СГКК за поземлен имот с
идентификатор 04234.6969.682, комбинирана скица
за пълна и частична идентичност съгласно чл. 16,
ал. 3 ЗКИР, нотариален акт № 143, том II, дело
№ 305 от 15.01.1975 г., нотариален акт № 143, том
VIII, дело № 1142 от 5.06.1972 г., нотариален акт
№ 144, том II, дело № 306 от 15.01.1975 г., удостоверение за наследници № 00143 от 30.07.2012 г.,
удостоверение за наследници № 96 от 7.04.2011 г.
Заявлението е подписано от Иван Стоянов Начев,
собственик на поземлен имот с идентификатор
04234.6969.680, Снежана Димитрова Недялкова,
собственик на поземлен имот с идентификатор
04234.6969.679, и Райна К ирилова Георгиева,
собственик на поземлен имот с идентификатор
04234.6969.681.
За явлени ята с приложените към тя х доказателства са разгледани от ОЕСУТ, като с
решение по протокол № ЕС-Г-70 от 9.10.2012 г.,
т. 8, е прието мотивираното предложение и е
предложено на главния архитект на СО да издаде
заповед за допускане на устройствена процедура
при задължително спазване на условията на
отделите на НАГ.
Със Заповед № РД-09-50-958 от 31.10.2012 г. на
главния архитект на Столична община е допуснато
изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ IX-681,
УПИ Х-680, УПИ XXVIII-682 и УПИ XXIX-679,
кв. 14, м. В.з. Бистрица – район „Панчарево“.
Със заявление вх. № ГР-94-Л-10 от 19.12.2012 г.
са внесени проекти за одобряване на изменение
на план за регулация за УПИ IX-681, Х-680,
XXVIII-682 и XXIX-679 и задънена улица от о.т.
68а до о.т. 68б, кв. 14, м. В.з. Бистрица, с обяснителна записка.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо рег. № 6602-1/2 от
14.05.2013 г. на главния архитект на район „Панчарево“ в законоустановения срок не са постъпили
възражения, предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-43 от
11.06.2013 г., т. 13, като е предложено да бъде
изпратен в СОС за одобряване на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането е направено от заинтересовано лице
по смисъла на чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и 2, т. 1 ЗУТ, като собственик на УПИ
XXVIII-682 – предмет на изменението, съгласно
нотариален акт № 164, том LXXIX, дело № 15824 от
11.07.1994 г., и нотариален акт № 194, том XXXII,
дело № 5906 от 5.05.1975 г. Въз основа на същите
документи за собственост лицето е вписано като
такова в приложената скица от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 04234.6969.682.
С изработения проект се изменя планът за
регулация на УПИ XXVIII-682 за създаване на
нов УПИ по имотните граници на имот с идентификатор 04234.6969.682 и алея, предвидена за
достъп до УПИ XXVIII-682 и УПИ XXIX-679.
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Действащият ПР за УПИ XXVIII-682 е одобрен със Заповед № РД-09-116 от 13.05.1997 г., а
кадастралната карта на с. Бистрица е одобрена
със Заповед № РД-18-51 от 3.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Одобряването за първи път на кадастрална
карта за територията и във връзка с изискването
на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ ИПР да се изработват
върху действаща такава се обосновава промяна
в устройствените условия, при които е изработен
действащият ПУП, и основание за изменението
му по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПР от
компетентния за това орган, внесеният проект е
съобщен на всички заинтересовани лица, проектът
е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
С изменение на ПР на алеята се изменят
регулационни граници на УПИ IX-681, УПИ
IX-680 и УПИ XXIX-679, тъй като същите са и
прилежащи, предвид което собствениците им
се явяват заинтересовани лица по смисъла на
чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Съгласие с изменението на ПР от страна на
собствениците на УПИ IX-681, УПИ IX-680 и
УПИ XXIX-679 – Иван Стоянов Начев, Снежана
Димитрова Недялкова и Райна Кирилова Георгиева, е налице, което обстоятелство се установява
от подаденото заявление.
С оглед изложеното за одобряване на ИПР
на УПИ IX-681, УПИ Х-680, УПИ XXVIII-682 и
УПИ XXIX-679 е налице основание по чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ.
Изменението на ПР не противоречи на ОУП
на СО, с което е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
С предвиденото с проекта урегулиране на улица се засягат имоти частна собственост. Същото
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с
ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 103, ал. 4
и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 8 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-43 от 11.06.2013 г., т. 13, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за
регулация на м. В.з. Бистрица, кв. 14; откриване на задънена улица от о.т. 68а до о.т. 68б;
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изменение границите на УПИ: IX-681, Х-680,
XVIII-682 и XXIX-679; по кафявите и зелените
линии, цифри, задрасквания и щрихи съгласно
приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 643
от 21 ноември 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-С-43 от 25.09.2012 г. от Цветанка
Цветанова Ценова, управител на „Нова Енергия
Лозен“ – ЕООД, и Станислав Христов Панчилов,
управител на „ХПС Консулт“ – ООД, с искане за
разрешаване изработването на проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за външно
ел. захранване на поземлен имот с идентификатор
44063.6216.4, м. Пилев азмак, землище с. Долни
Лозен, район „Панчарево“.
Към заявлението са приложени: нотариален акт
№ 41, том I, рег. № 505, дело № 39 от 31.01.2008 г.,
договор за наем от 12.06.2012 г., скица от СГКК
за поземлен имот с идентификатор 44063.6216.4,
становище № 1200784572 от 7.08.2012 г. за условията за присъединяване на обект на производител
към електроразпределителната мрежа за обект:
Мобилна биогаз система с местонахождение
поземлен имот с идентификатор 44063.6216.4, м.
Пилев азмак, и мотивирано предложение.
С писмо № ГР-94-С-43 от 17.10.2012 г. е указано
на заявителите, че следва да се представи задание съгласно изискванията на чл. 124, ал. 7 ЗУТ.
Със заявление вх. № ГР-94-С-43 от 25.10.2012 г.
допълнително е представено задание за проектиране.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ, като с решение
по протокол № ЕС-Г-79 от 6.11.2012 г., т. 5, е прието мотивираното предложение и е предложено
на главния архитект на СО да издаде заповед
за допускане на устройствена процедура при задължително спазване на условията на отделите
на НАГ.
Със заповед № РД-09-50-1018 от 16.11.2012 г. на
главния архитект на Столична община на основание чл. 124, ал. 7 ЗУТ е одобрено задание за
проектиране на парцеларен план за външно ел.
захранване на поземлен имот с идентификатор
44063.6216.4, м. Пилев азмак, землище с. Долни
Лозен, район „Панчарево“.
На основание чл. 124, ал. 3 ЗУТ със заповед № РД-09-50-1036 от 23.11.2012 г. на главния
архитект на СО е разрешено изработването на

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

подробен устройствен план – парцеларен план
за външно ел. захранване за поземлен имот с
идентификатор 44063.6216.4 по КККР на с. Лозен,
м. Пилев азмак, землище с. Долни Лозен, район
„Панчарево“.
Заповедите са изпратени за сведение на кмета
на район „Панчарево“ с писмо изх. № ГР-94-С-43
от 26.11.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-94-С-43 от 20.12.2012 г.
е внесен проект за одобряване на парцеларен план
за поземлен имот с идентификатор 44063.6216.4
по КККР на с. Лозен, м. Пилев азмак, землище
с. Долни Лозен, район „Панчарево“, и обяснителна записка.
С писмо изх. № ГР-94-С-43 от 31.05.2013 г. е
указано на заявителите да отстранят нередовностите по преписката, а именно да представят
проект, съгласуван с експлоатационните дружества, становище от РИОСВ за необходимостта
от екологична оценка и контролно заснемане на
дървесната растителност, заверено от дирекция
„Зелени системи“ при СО.
С ъс за я в лен ие вх. № Г Р-94 -С- 43/2012 о т
11.06.2013 г. допълнително са представени: проект, съгласуван от „Софийска вода“ – АД, с писмо
№ ТУ-4060 от 10.01.2013 г., „Напоителни системи“ – ЕАД, София клон, със становище № 15 от
4.01.2013 г., „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
на 7.01.2013 г., както и геодезическо заснемане
и експертна оценка на дървесната растителност,
заверени от дирекция „Зелени системи“ при СО
на 14.01.2013 г., и решение № СО-113-ПР/2013 г. на
директора на РИОСВ – София, да не се извършва
оценка на въздействието върху околната среда.
На основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ проектът е
съобщен на заинтересованите лица чрез обявление
в „Държавен вестник“, бр. 63 от 16.07.2013 г., и
е проведено обществено обсъждане по реда на
чл. 121, ал. 1 ЗУТ, което е наредено със заповед
№ РД-09-192 от 22.07.2013 г. на кмета на район
„Панчарево“, а резултатите от същото са отразени
в протокол от 22.08.2013 г. и обобщени в доклад
от 16.08.2013 г., като съгласно писмо рег. № 6602150/4 от 2.09.2013 г. на главния архитект на район
„Панчарево“ в законоустановения срок не са
постъпили възражения, предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е разгледан на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-72 от 1.10.2013 г., т. 8, и е приет
по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ, като е предложено
да бъде внесен в Столичния общински съвет за
одобряване.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Допускането на изработването на проекта
със заповеди № РД-09-50-1018 от 16.11.2012 г. на
главния архитект на Столична община и № РД09-50-1036 от 23.11.2012 г. е преди влизане в сила
на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 26.11.2012 г.), поради
което на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ производството следва да се довърши по реда, действал
преди 26.11.2012 г.
Искането е направено от заинтересовани
лица по смисъла на чл. 124, ал. 3 във връзка
с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ и чл. 62, ал. 7
от Закона за енергетиката, което се установява
от представените в производството документ
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за собственост, скица от СГКК и становище за
условията за присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа за
обект: Мобилна биогаз система с местонахождение
поземлен имот с идентификатор 44063.6216.4, м.
Пилев азмак.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление
по образец, одобрено е задание, като е спазен
чл. 124, ал. 7 ЗУТ, допуснато е изработването на
проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в допускането, проектът е съобщен на всички
заинтересовани лица и е проведено обществено
обсъждане, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Изработването на ПУП се налага с оглед
обезпечаване в устройствено отношение на трасе на електропровод за захранване на имота на
заявителите.
Изработени ят проект е в съответствие с
чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, като същият е изработен
върху данни от действащата кадастрална карта
на с. Лозен, одобрена със заповед № РД-18-46 от
18.08.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
С изработения проект са определени площта
и размерът на сервитутите около трасето на
електропровода в съответствие с Наредба № 16
от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.
По действащия ОУП на СО трасето, предмет
на плана, попада в устройствена зона „Терени
за зелени връзки“ (Тзв) и „Терени за транспортна инфраструктура“(Тти). Строителството на
електропреносната мрежа е допустимо в тези
устройствени зони съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Предвид горното проектът отговаря на предвижданията на ОУП на СО, с което са спазени
изискванията на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, и „Софийска
вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представените експертна
оценка и геодезическо заснемане на дървесната
растителност, заверени от дирекция „Зелена
система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 6 ЗУТ,
което се установява от представеното решение
на РИОСВ за преценка на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 5,
чл. 59, ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр.
2 ЗУТ, чл. 12 и т. 34 и 25 от приложението към
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чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕСГ-72 от 1.10.2013 г., т. 8, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява п роек т за парцеларен п лан за
външно ел. захранване от поземлен имот с идентификатор 44063.6216.471 през поземлен имот с
идентификатор 44063.6216.66, през поземлен имот
с идентификатор 44063.6216.521 до поземлен имот
с идентификатор 44063.6216.4, м. Пилев азмак,
с. Долни Лозен, район „Панчарево“, съгласно
приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 645
от 21 ноември 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-Л-10 от 21.05.2012 г. от Линка Йорданова Евтимова с искане за даване на съгласие за
изработване на проект за ПУП – ИПР за УПИ
IX, X, XXVIII и XXIX, кв. 14, м. В.з. Бистрица,
район „Панчарево“.
Заявлението с приложенията към него са разгледани на заседание на ОЕСУТ, като с решение
по протокол № ЕС-Г-70 от 9.10.2012 г., т. 8, е прието
мотивираното предложение и е предложено на
главния архитект на Столична община да издаде
заповед за допускане на устройствена процедура
при задължително спазване на предписанията на
отделите към НАГ.
Със заповед № РД-09-50-958 от 31.10.2012 г. на
главния архитект на Столична община е допуснато
да се изработи ПУП – ИПР за УПИ IX-681, X-680,
XXVIII-682 и XXIX-679, кв. 14, м. В.з. Бистрица,
район „Панчарево“.
Със заявление вх. № ГР-94-Л-10 от 19.12.2012 г.
са внесени проекти за одобряване на проект за
изменение плана за регулация за УПИ IX, X,
XXVIII и XXIX и задънена улица от о.т. 68а до
о.т. 68б, кв. 14, м. В.з. Бистрица.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ. В законния срок за обжалване няма постъпили възражения.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ и
е приет по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ с протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-43 от 11.06.2013 г., т. 13.
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Въз основа на горното с Решение № 500 по
протокол № 46 от 12.09.2013 г. на СОС е одобрен
проект за изменение на плана за регулация на
м. В.з. Бистрица, кв. 14; откриване на задънена
улица от о.т. 68а до о.т. 68б; изменение границите
на УПИ IX-681, Х-680, XXVIII-682 и XXIX-679 по
кафявите и зелените линии, цифри, задрасквания
и щрихи съгласно приложения проект.
При извършена служебна проверка се установи, че в текстовата част на решението е
изписано: „Одобрявам проект за изменение на
плана за регулация на м. В.з. Бистрица, кв. 14;
откриване на задънена улица от о.т. 68а до о.т.
68б; изменение границите на УПИ IX-681, X-680,
XVIII-682 и XXIX-679 по кафявите и зелените
линии, цифри, задрасквания и щрихи съгласно
приложения проект.“
Предвид горното е допусната очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение
№ 500 по протокол № 46 от 12.09.2013 г. на СОС.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК и чл. 21, ал. 1,
т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Столичният общински
съвет реши:
Поп ра вя очеви дна фа к т и ческа г реш ка в
разпоредителната част на Решение № 500 по
протокол № 46 от 12.09.2013 г. на СОС, която
следва да се чете:
Разпоредителна част: „Одобрявам проект
за: изменение на плана за регулация на м. В.з.
Бистрица, кв. 14; откриване на задънена улица
от о.т. 68а до о.т. 68б; изменение границите на
УПИ IX-681, X-680, XXVIII-682 и XXIX-679 по
кафявите и зелените линии, цифри, задрасквания
и щрихи съгласно приложения проект.“
Това решение е неразделна част от Решение
№ 500 по протокол № 46 от 12.09.2013 г. на СОС.
Решението да се п ублик у ва на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
Е. Герджиков

ЗАПОВЕД № СО-РД-09-2012
от 30 декември 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
и 4 ППЗНП, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост във връзка с чл. 12, ал. 1
и 4 ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
и Решение № 688 от 5.12.2013 г. на Столичния
общински съвет нареждам:
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1. Целодневна детска градина № 179 „Съюз
33“ (ЦДГ № 179), гр. Нови Искър, кв. Кумарица,
ул. Искърско дефиле 73, да се преобразува в
Обединено детско заведение № 121 (ОДЗ № 121).
2. Филиалът на ЦДГ № 179 в с. Доброславци да
премине към Обединено детско заведение № 121.
3. Новопостроената сграда и прилежащият
терен с адрес: гр. Нови Искър, кв. Кумарица,
ул. Искърско дефиле 73, да се предоставят за
управление от ОДЗ № 121.
4. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки за персонал и бюджет за детското заведение относно нормалното му функциониране.
5. Трудовите отношения на персонала в Целодневна детска градина № 179 да се уредят по
чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
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За кмет:
Л. Христов

ЗАПОВЕД № СО-РД-09-295
от 9 януари 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
и 4 ППЗНП, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост във връзка с чл. 12, ал. 1
и 4 ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА
и Решение № 740 от 19.12.2013 г. на Столичния
общински съвет нареждам:
1. Целодневна детска градина № 23 „Шарл
Перо“ (ЦДГ № 23) на територията на район
„Младост“, кв. Горубляне, ул. Минзухар 5, с филиал на ул. Хан Аспарух 1, да се преобразува в
Обединено детско заведение № 123 „Шарл Перо“
(ОДЗ № 123) с административен адрес гр. София,
район „Младост“, кв. Горубляне, ул. Хан Аспарух 1.
2. Сградите и прилежащите терени с адрес
район „Младост“, кв. Горубляне, ул. Хан Аспарух 1,
да се предоставят за управление на ОДЗ № 123.
3. Наличният инвентар и задължителната документация на Целодневна детска градина № 23
„Шарл Перо“ да се ползват от Обединено детско
заведение № 123 „Шарл Перо“.
4. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки за персонал и бюджет за нормалното
функциониране на детското заведение.
5. Трудовоправните отношения на персонала
в Целодневна детска градина № 23 „Шарл Перо“
да бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1,
т. 1 КТ.
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За кмет:
Ю. Ненкова

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 36.10
от 22 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 037092 по
КВС в землище гр. Аксаково, община Аксаково,
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област Варна, с цел изграждане на складова база
към цех за зеленчукови консерви и предвидено
сключено застрояване така, както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи с показатели:
Устр. зона – Пп; Е/Н ≤3 (≤10); Пл ≤ 60 %; Кинт.
≤ 1,2; Озел. ≥ 30 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна.
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Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 36.11
от 22 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 501.1720 по
ПНИ на м. Кум тепе, землище гр. Аксаково,
община Аксаково, област Варна, с цел жилищно
строителство така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини
и черни линии и надписи с показатели: Устр.
зона – Ов; Е/Н <2 (<7); Пл < 40 %; Кинт. <
0,8; Озел. > 50 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна.
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Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 36.12
от 22 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124, ал. 1
ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 067006 по
КВС в землище с. Орешак, община Аксаково,
област Варна, с цел делба на имота и вилно
строителство така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини
и черни линии и надписи с показатели: Устр.
зона – Ов; Е/Н ≤2 (≤7); Пл ≤ 20 %; Кинт. ≤
0,6; Озел. ≥ 60 %.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна.
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Председател:
Св. Добрева
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ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1297
от 28 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3 (отм.),
чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ),
както и приложените В и К и ел. схеми за захранване на ПИ 100006 от картата на възстановената собственост в местността С. Васил Левски,
землище с. Васил Левски.
Подробният устройствен план (ПУП) предвижда за ПИ 100006 да се образува УПИ 100006 – навес
към ферма за отглеждане на говеда и биволи с
площ 1,771 дка, в местността С. Васил Левски,
землище с. Васил Левски, и застрояване в него
при спазване на нормативните изисквания по
устройство на територията.
Устройствена зона Пп – предимно производствена.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
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Председател:
Ст. Карагенски

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 215
от 11 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – специализирана план-схема за водопровод към обект
„Реконструкция водоснабдяване група „Черешица – Мост“, І етап, община Кърджали“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на подробен устройствен
план – специализирана план-схема за водопровод
към обект „Реконструкция водоснабдяване група
„Черешица – Мост“, І етап, община Кърджали“,
чрез кмета на община Кърджали до Админис
тративния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
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Председател:
Р. Мустафа

ОБЩИНА МАДЖАРОВО
РЕШЕНИЕ № 164
от 12 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
с ъве т – г р. Ма д ж арово, одобря ва под робен
уст ройствен план – П У П – парцеларен план
и специализирана план-схема на техническата
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ДЪРЖАВЕН

инфраструктура за петно за БКТП 20/0,4 kV и
трасе на кабелна линия СРН на ЕВН „България
ЕР“ – ЕАД, КЕЦ Харманли, гр. Харманли, ЕИК
115552190, за изграждане на обект: „Кабелизиране
на ВЛ 20 kV от подстанция Маджарово до РОС
„Селска поляна“, община Mаджарово, област
Хасково“, в имоти: 000451, 000452, 000462, 000180,
000060, землище на гр. Маджарово; 000053, 000051,
000001, землище на с. Горно поле; регулацията
на с. Горно поле; 000026, 000024, землище на с.
Горни Главанак; 000029, 000035 от землище на
с. Долни Главанак и регулацията на с. Долни
Главанак.
Председател:
Е. Юсуф
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ОБЩИНА ТРЯВНА
РЕШЕНИЕ № 198
от 18 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Трявна, реши:
Одобрява „Специализирана схема към действащ подробен устройствен план на с. Веленци,
община Трявна, за изграж дане на подземна
разпределителна оптична кабелна мрежа в урбанизираната територия на с. Веленци, община
Трявна“ към обект: Подземна тръбна мрежа за
оптична свързаност и изтегляне на оптичен кабел
на територията на област Габрово на „Цифрови
системи“ – ООД, Варна, в участъка гр. Габрово – гр. Трявна.
Трасето на новопроектирания кабел преминава
през урбанизираната територия на с. Веленци,
община Трявна, като започва от т. 507 (гранична
точка на трасето между ПИ 02563.17.150 и с. Веленци) и преминава през ПИ 10344.102.8 – улица
с. Веленци, и стига до т. 512.
Трасето на оптичния кабел в урбанизираната
територия на с. Веленци е с дължина 80,2 м.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Габрово, чрез
Община Трявна.
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Председател:
Н. Цанева

РЕШЕНИЕ № 199
от 18 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Трявна, реши:
Одобрява „Специализирана схема към действащ подробен устройствен план на гр. Трявна за
изграждане на подземна разпределителна оптична
кабелна мрежа в урбанизираната територия на
гр. Трявна“ към обект: Подземна тръбна мрежа
за оптична свързаност и изтегляне на оптичен
кабел на територията на област Габрово на
„Цифр ови системи“ – ООД, Варна, в участъка
гр. Габрово – гр. Трявна.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Трасето на новопроектирания кабел преминава през урбанизираната територия на гр.
Трявна, като започва от т. 581 в ПИ 73403.48.55
и преминава през ПИ 73403.501.2742 (друг вид
озеленени площи). В т. 582 тръгва на североизток
по ул. Лясков дял до т. 605. От т. 582 също по ул.
Лясков дял на югозапад до т. 592, продължава
през ПИ 73403.501.2304 (друг обществен обект),
ПИ 73403.501.2937 (ул. Пейо Яворов) до т. 600.
Проектират се две отк лонения по ул. Пейо
Яворов (ПИ 73403.501.2937), едното от т. 593 до
т. 620, другото отклонение от т. 606 до т. 608.
Проектира се отклонение и до сграда с идентификатор 73403.501.2573.1 през ПИ 73403.501.2304
(друг обществен обект) и две отклонения по ул.
Лясков дял, едното от т. 614 до т. 612 и другото
от т. 613 до т. 619.
Трасето на оптичния кабел в урбанизираната
територия на гр. Трявна е с дължина 1027 м.
Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Габрово, чрез
Община Трявна.
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Председател:
Н. Цанева

ОБЩИНА С. СТАМБОЛОВО,
ОБЛАСТ ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 318
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ Общинският съвет – с. Стамболово, одоб
рява подробен устройствен план ПУП – план
за застрояване на ПИ № 013006 и ПИ № 013017,
местност та Яновск и чаири в землището на
с. Стамболово, област Хасково, с цел промяна
предназначението на земеделска земя в неземеделска с цел жилищно строителство.
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Председател:
С. Халил

70. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,04 на сто, считано от 1 февруари 2014 г.
720
5. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства и във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Дайкири“,
разположена в землището на с. Дичин, община
Велико Търново, област Велико Търново, описана със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

№

X [m]

Y [m]

1.

4684745

9440570

2.

4684745

9440960

3.

4684530

9440960

4.

4684530

9441250

5.

4684745

9441250

6.

4684745

9441870

7.

4685100

9442200

8.

4685030

9442380

9.

4684770

9442650

10.

4684675

9442650

11.

4684370

9442220

12.

4683980

9441780

13.

4684190

9441350

14.

4684470

9441250

15.
4684470
9440570
645
11. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд и Административния
съд – Благоевгра д, към А пелативни я съд –
София, за 2014 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна
квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование,
експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология,
балистика, почеркови и технически експертизи
на документи, стаж в ОД на МВР – 30 години.
Димо Димитров Цанев, висше образование,
специалност инженер-химик, 21 години стаж
като вещо лице.
Ламбро Христов Ламбрев, висше образование,
експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.
Стефан Георгиев Златинов – висше образование, експерт в ГПУ – Петрич, експерт-криминалист.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
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Анастас Димитров Гацев – висше образование,
специалност – инженер-химик, трудов стаж по
специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и
технически експертизи.
1.2. Трасологични експертизи
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна
квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование,
експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология,
балистика, почеркови и технически експертизи
на документи, стаж в ОД на МВР – 30 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер- технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование,
специалност – инженер-химик, трудов стаж по
специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и
технически експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна
квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование,
експерт към НИКК по дактилоскопия, трасология,
балистика, почеркови и технически експертизи
на документи, стаж в ОД на МВР – 30 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование,
специалност – инженер-химик, трудов стаж по
специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и
технически експертизи.
1.4. Биометрични криминалистични експертизи
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Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна
квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков – висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия,
трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на
МВР – 30 години.
Георги Костадинов Муртев – висше образование, специалност – инженер-технолог, трудов
стаж – 28 години в ОД на МВР – Благоевград,
пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи.
Анастас Димитров Гацев – висше образование,
специалност – инженер-химик, трудов стаж по
специалността – 19 години в ОД на МВР – Благоевград, пенсионер, експерт-криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и
технически експертизи.
Александър Методиев Спасов, експерт към
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Асен Йорданов Димитров, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна
квалификация – сертификат за автоексперт.
Валери Димитров Стойков, експерт към НИКК
по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 27 години.
Веселин Димитров Пасков, висше образование, експерт към НИКК по дактилоскопия,
трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж в ОД на
МВР – 30 години.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Васил Стоянов Андонов – кабинет по съдебна
медицина „Медицински център“ – ЕООД, гр. Сандански – ординатор – 9 години.
Камен Димитров Аврамов – висше образование, специалност „Медицина“, стаж 15 години;
допълнителна квалификация „Съдебна медицина“,
стаж като вещо лице – 14 години.
Яни Момчилов Златин – висше образование, специалност „Съдебна медицина“, трудов
стаж – 11 години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност – неврохирургия, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността –
1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в
болница в Сирия.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
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Васил Стоянов Андонов – кабинет по съдебна
медицина „Медицински център“ – ЕООД, гр. Сандански – ординатор – 9 години.
Камен Димитров Аврамов – висше образование, специалност „Медицина“, стаж 15 години;
допълнителна квалификация „Съдебна медицина“,
стаж като вещо лице – 14 години.
Яни Момчилов Златин – висше образование, специалност „Съдебна медицина“ трудов
стаж – 11 години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност – неврохирургия, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността –
1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в
болница в Сирия.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж
в областта на криминалистиката и прилагането на
ДНК анализа при разследвания и спорни случаи
за родителски произход.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева – 10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев – 15 години стаж
в областта на криминалистиката и прилагането на
ДНК анализа при разследвания и спорни случаи
за родителски произход.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация – микробиология, трудов стаж – 5 години.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специа лност – неврохиру рги я, месторабота – МБА Л – Благоевг ра д, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността – 1 година в МБАЛ – Благоевград,
и 12 години в болница в Сирия.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Александър Димитров Попов, специалност хирургия – хирургично отделение – стаж 13 години.
Анатоли Михайлов Тачов – висше образование – медицина, специалност – лекар, трудов
стаж – 13 години.
Георги Иванов Икономов – висше образование – специа лност х иру рги я, т рудов ста ж
15 години.
Нидал Мохамед Ашрам – висше образование, специалност – неврохирургия, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността –
1 година в МБАЛ – Благоевград, и 12 години в
болница в Сирия.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Адриана Благоева Солакова – специалност
„Психиатрия“ – ОДПЗС – ЕООД, Благоевград,
началник-отделение – трудов стаж 21 години.
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Антония Невенова Иванова – специалност
„Психиатрия“ – психиатрични експертизи, стаж
8 години ОДПЗС – Благоевград.
Валентина Василева Ковачка – ОДПЗС – Благоевград, лекар-ординатор – психични заболявания, стаж 14 години.
Георги Димитров Димитров – специалност
„Психиатрия“ – стаж 7 години в ОДПЗС – ЕООД,
Благоевград.
Кармен Дима – специалност „Психиатрия“,
трудов стаж – 8 години.
Керстин Спасова Кацарска – специалност
„Психиатрия“, трудов стаж – над 20 години.
Мария Теодосиева Кунчева-Христова – специалност „Психиатрия“, трудов стаж – 11 години – лекар-ординатор.
Радой Захариев Милев – специалност – психиатрия, стаж – 32 години.
Юлия Ангелова Ангова – висше образование,
специалност „Психиатрия“, трудов стаж – 8 години.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Анета Димитрова Георгиева – висше образование, специалност – психология, стаж – 5 години.
Бойко Максимов Николов, висше образование, специалност „Съдебна психология“ (Съдебно-психологически експертизи), ЮЗУ „Неофит
Рилски“ – преподавател – 20 години.
Васил Георгиев Мадолев – висше образование,
специалност „Педагогика“ със специализация
„Психология“, стаж – 32 години.
Весела Петрова Мелниклийска – психолог,
допълнителна специализация – социална психология.
Венета Иванова Марина – психология, ОДПЗС –
ЕООД, Благоевград, психолог – 11 години.
Даниела Иванова Григорова – висше образование, специалност „Социална психология“, допълнителна квалификация „Съдебна психология“
(съдебно-психологически експертизи) – стаж като
вещо лице – 5 години.
Десислава Асенова Иванова – висше образование, специалност – психология, притежаваща
сертификати – психосоциални интервенции при
зависими пациенти; употреба и злоупотреба и
зависимост от амфетамини и метамфетамини
световна епидемия; взаимоотношения в екипа и
ефективна комуникация; доктор по педагогическа
и възрастова психология; стаж – 10 години.
Дора Стоименова Ангелова – висше образование, специалност – психолог, стаж като вещо
лице – 6 години.
Калина Крумова Ергина – специалност „Психология“, стаж – 5 години.
Марияна Димитрова Андонова, висше образование, специалност – „Психология“, трудов
стаж – 11 години като психолог.
Недялка Кръстева Ангушева – висше образование, специалност „Социална психология“,
стаж – 9 години.
С и л ви я С а вова М и т ева – висше обра зо вание, спец иа лност – пси холог и я, настояща
работа – Дневен център за възрастни с увреждания – психо-социални услуги, заемана длъжност – психолог, трудов стаж – 8 години.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
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4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Александър Василев Чомаков – висше обр а з ов а н ие – с че т ов од н а о т че т но с т, т ру дов
стаж – 25 години.
Василка Сотирова Иванова – счетоводство и
контрол „ССБ – Счетоводна къща – БД“, трудов
стаж – 37 години.
Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова –
висше образование, счетоводна отчетност, стаж
23 години, оценка на държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Вергил Георгиев Божиков – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист, трудов стаж – 40 години.
Веско Любенов Стойчев – специалност „Счетоводство и контрол“, трудов стаж – 21 години.
Виктор Томов Рашев – висше образование,
счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 25 години.
Георги Благоев Георгиев – висше образование,
специалност – икономист, съдебно-счетоводни
експертизи.
Десислава Иванова Димитрова – висше образование, специалност – „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – над 5 години.
Димитър Аспарухов Юруков – съдебно-счетоводни експертизи.
Ж ивка Венгелова Па н дева, спец иа лнос т
„Счетоводство на банките“, съдебно-счетоводни
експертизи, стаж 38 години.
Иван Любенов Георгиев – висше образование, специалност – счетоводство и контрол,
стаж – 14 години.
Катя Филипова Милушева – висше образование, специалност – счетоводство и контрол,
трудов стаж по специалността – 6 години.
Надежда Миланова Стойчева – висше образование, специалност – счетоводство и контрол,
стаж – 5 години.
Росица Кирилова Велинова – стопанско управление, ОДПЗС – Благоевград, главен счетоводител – ОДПЗС, стаж – 10 години.
Силвия Свиленова Йовчева – висше образование, специалност – счетоводство и контрол,
стаж – 15 години.
Соня Илиева Тахова – счетоводна отчетност,
стаж – 27 години.
Софрони Георгиев Атанасов – висше образование, специалност – счетоводна отчетност,
стаж – 17 години, допълнителна квалификация –
оценител на финансови институции.
Стефан Иванов Налджиев – висше образование – специалност – счетоводство и контрол,
стаж – 9 години, допълнителна квалификация –
оценка на машини и съоръжения.
С т ефк а Кос та д и нова С ара н дева – висше
образование – специа лност „Счетоводство и
контрол“, трудов стаж по специалността – над
10 години.
Стойчо Георгиев Темелков – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, трудов
стаж по специалността – 24 години.
Стояна Венчова Иванова – висше образование – специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж по специалността – 9 години.
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Юлия Момчилова Тренчева – висше образование, специалност – счетоводство и контрол,
трудов стаж по специалността – 23 години.
Янко Стойчев Чукарски, висше образование,
счетоводна отчетност – трудов стаж – 33 години.
Анна Михова Донкова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, трудов
стаж – 9 години.
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност „Икономист счетоводител“,
трудов стаж 31 години.
Димитър Янакиев Чучулигов – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 9 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност икономист-счетоводител, трудов стаж – 9 години.
Станка Георгиева Георгиева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
трудов стаж – 40 години.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност – икономист-финансист,
трудов стаж – 9 години.
Венета Иванова Боянска – висше образование,
специалност икономист – счетоводна отчетност,
трудов стаж 30 години.
Китан Георгиев Китанов – висше образование,
специалност финанси, трудов стаж – 9 години.
Спас Кирилов Ваклинов – висше образование, специалност – счетоводна отчетност, трудов
стаж – 34 години.
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД
на НАП – главен инспектор по приходите, висше
образование; специалност счетоводство и контрол;
трудов стаж – 21 години.
Виктория Михайловна Богданска – висше образование, специалност – счетоводство и контрол,
трудов стаж – 8 години.
Венетка Кирилова Младенова – висше образование, специалност – счетоводство и контрол,
трудов стаж – 30 години.
Георги Аспару хов Янков – висше образование, специалност – финанси, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти,
притежаващ сертификат – експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
трудов стаж – 5 години.
Десислава Борисова Бояд ж ийска – висше
образова н ие, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, настояща месторабота – „Видес Комерс“ – ООД, заемана длъжност – счетоводител,
трудов стаж – 14 години.
Велин Стоилов Кръстев – висше образование,
специалност – аграрикономист, допълнителна
квалификация – външен експерт по мярка 143
„Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по ПРСР, трудов
стаж – 22 години.
Рилка Тодорова Коцакова – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран одитор, трудов
стаж – 29 години.
Георги Иванов Коцаков – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – директор дирекция „Приходи“, трудов
стаж – 29 години.
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Румяна Стефанова Величкова – висше образоване, специалност – икономист по строителството,
трудов стаж – 5 години.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Блажка Сотирова Шапкова – висше образование, специалност „Икономика и управление на
кооперациите“ – счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Бранимира Георгиева Христова – висше образование, специалност „Организация на производството и управлението в промишлеността“,
допълнителна квалификация „Проектиране на
АСУ“; „Оценител на цели държавни и общински
предприятия“, стаж – 25 години.
Валери Николов Миков – висше образование – специалност – икономист МТС, трудов
стаж – 24 години.
Вангелия Григорова Серафимова – висше
образование, специалност – икономист-счетоводител; стаж – 26 години.
Величка Крумова Кадурина – висше образование, специалност – икономист, организатор на
промишленото производство, трудов стаж като
главен счетоводител – 16 години.
Георгица Димитрова Цветкова – висше образование, специалност – икономист, стаж по
специалността – 27 години.
Д и м и т ри на Ге орг иева М и т р ева – висше
образование, специалност „Финанси“, трудов
с та ж – 8 г од и н и, доп ъ л н и т ел на к ва л ифи кация – оценител на машини и съоръжения.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, оценител на земеделски
земи и оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Здравка Атанасова Попандонова – средно специално образование, специалност „Икономика,
планиране и отчетност“ – 18 години стаж.
Йорданка Кръстева Меж ду речка – допълнителна квалификация „Одиторски контрол на
банки“ – трудов стаж – 40 години.
Красимира Димитрова Перухова – специалност „Финанси“, стаж – 7 години.
Лазар Андреев Андреев – висше образование,
специалност – финанси, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов – международни
икономически отношения, митническа и вътреш
нотърговска дейност, митнически режими и
процедури, митнически и валутни нарушения.
Мария Крумова Субашева – висше образование, специалност – икономист, организатор на
промишленото производство, стаж – 8 години.
Нина Симеонова Марчева – висше образование, икономически експертизи.
Пенчо Георгиев Кирчев – висше образование,
специалност „Икономика и организация на труда“,
стаж – 17 години.
Роза Любомирова Давидкова – финанси и
кредит; ОКС – Благоевград, гл. счетоводител,
трудов стаж – 37 години.
Румяна Вангелова Зъкова – висше образование, специалност – финанси, главен счетоводител,
трудов стаж по специалността – 25 години.
С неж а на Георг иева С и монск а-Ковачева,
висши образования – финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като
директор на „ФСДУС“, сертификат – оценител
на земеделски земи.
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Сотир Сотиров Хаджиев – висше образование,
специалност „Икономика на промишленост
та“ – 29 години трудов стаж.
Стойне Николов Попов – икономическо планиране и отчетност на търговията и промишлеността – 43 години.
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност икономист-счетоводител, трудов
стаж – 31 години.
Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност икономист-счетоводител, трудов стаж – 9 години.
Първ а н В а с и лев Първ а нов – вис ш е о б разование, иконом ист-счет оводи т ел, т ру дов
стаж – 20 години.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност – икономист-финансист,
трудов стаж – 9 години.
Георги Андонов Манолев – висше образование,
икономист-счетоводител, трудов стаж – 28 години.
София Крумова Граченова – висше образование, специалност икономист – икономика и управление на търговията, трудов стаж – 20 години.
Благомир Иванов Томов – висше образование,
специалност икономист – икономика и организация на труда, трудов стаж – 18 години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Китан Георгиев Китанов – висше образование,
специалност финанси, трудов стаж – 9 години.
Спас Кирилов Ваклинов – висше образование, специалност – счетоводна отчетност, трудов
стаж – 34 години.
Росен Борисов Хаджиев – висше образование, специалност – финанси и кредит, трудов
стаж – 20 години.
Илиана Димитрова Янкова – висше образование, специалност – финанси; специализация – банково дело; трудов стаж – 13 години.
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД
на НА – главен инспектор по приходите, висше
образование; специалност счетоводство и контрол;
трудов стаж – 21 години.
Огнян Иванов Андонов – висше образование,
специалност – организация на производството
и управление в промишлеността, допълнителна
квалификация – банки и банково дело, трудов
стаж – 34 години.
Венетка Кирилова Младенова – висше образование, специалност – счетоводство и контрол,
трудов стаж – 30 години.
Борислав Стоянов Коларов – висше образование, специалност – финанси, допълнителна квалификация – оценка на земеделските земи, подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота – „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД,
отговорник-офис, трудов стаж – 19 години.
Георги Аспарухов Янков – висше образование,
специалност – финанси, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ
сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Георги Иванов Коцаков – висше образование, специалност – икономист-счетоводител,
месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – директор на дирекция „Приходи“, трудов
стаж – 29 години.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Роза Славчова Дюлгерова – висше образование, специалност икономист-счетоводител, трудов
стаж – 31 години.
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Зорка Стефанова Кирилова – средно специално образование, специалност икономист-счетоводител, трудов стаж – 9 години.
Костадин Георгиев Николов – висше образование, специалност – икономист-финансист,
трудов стаж – 9 години.
Китан Георгиев Китанов – висше образование,
специалност финанси, трудов стаж – 9 години.
Иван Асенов Найденов – месторабота – ТД
на НАП – главен инспектор по приходите, висше
образование; специалност счетоводство и контрол;
трудов стаж – 21 години.
Борислав Стоянов Коларов – висше образование, специалност – финанси, допълнителна к ва лификаци я – оценка на земеделск ите
з ем и, подо бр ен и я т а върх у т я х и т ра й н и т е
насаждения, месторабота – „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – А Д, отговорник-офис, трудов
стаж – 19 години.
Ивайло Борисов Ръхов – висше образование,
специалност – аграрна икономика, настояща месторабота – „Видес Комерс“ – ООД, заемана длъжност – счетоводител, трудов стаж – 12 години.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анета Георгиева Сталева – минен инженертехнолог, здравословни и безопасни условия на
труд.
Апостол Иванов Ковачев – ел. машини и
апарати, НПГ „Димит ър Та лев“, у чител по
електроника – трудов стаж – 30 години, оценка
на машини и съоръжения на дългооборотни и
дълготрайни активи.
Атанас Димитров Атанасов – висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия
и картография, стаж – 39 години, допълнителна
квалификация – оценка на земеделски земи и
подобренията върху тях, извършване на технически дейности по прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ
и ПП, управление на качеството.
Ва лентин Георгиев Юру ков – специа лист
по „Геодезия, картография и фотограметрия“,
стаж – 27 години.
Ваньо Стоянов Гошев – висше образование,
специалност – земеустройство, месторабота – Областна администрация – Благоевград, главен
експерт по териториално устройство, стаж – над
20 години.
Венко Сотиров Манов – висше образование, специалност машинен инженер, трудов
стаж – 38 години.
Георги Методиев Пасков – висше образование,
специалност геодезия, началник-отдел „Държавна собственост“ при областната администрация – 29 години трудов стаж.
Димитър Григоров Серафимов – висше образование, специалност – машинен инженер, стаж по
специалността – 6 години, експертизи за мерки и
измервателни уреди и технически надзор.
Димитър Костадинов Маслински – висше
образование, специалност – инженер-геодезист,
стаж – 36 години.
Димитър Неделков Левунлиев – геодезия,
фотограметрия и картография, като вещо лице
38 години и допълнителна квалификация 7 години, оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Елена Георгиева Рупчина – средно специално
образование, специалност – среден техник-геодезист, стаж – 20 години.
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Иван Георгиев Каймаканов – двигатели с
вътрешно горене – трудов ста ж – 23 години,
допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
И л и а н а Д и м и т р о в а В а к а н и н а -Ч у ч у к о ва – специалност „Маркшайдерство и геодезия“, месторабота – „Елитстрой“ – АД, Разлог,
и „С т р ой ком“ – ООД , Бла г о евг ра д, т ру дов
стаж – 18 години.
Или я Иванов А нгелов – висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, стаж – над 10 години; практика,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях, технически дейности при прилагане
на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане,
извършване на дейности по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева – геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и
контрол – свободна, оценка на недвижими имоти
на земеделски земи и подобренията върху тях,
строителен инженер – стаж – 26 години, като
вещо лице – 10 години.
Лиляна Николова Христова – специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“, инженер-геодезист, трудов стаж – 25 години.
Мария Иванова Витанова – геодезия и карто
графия, специалист ТСУ, трудов стаж – 3 години.
Николай Василев Вълков – висше образование,
специалност – „Въоръжение, бойни припаси и
оптически прибори“, инженер по технология на
машиностроенето.
Николай Григоров Мавродиев, висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 23 години.
Николина Методиева Митовска, специалност
инженер по горско стопанство, допълнителна
квалификация – оценка на гори и земи в горския фонд.
Павлина Кирилова Иванова – специалност
инженер по горско стопанство, специализация
по „Управление на горското стопанство“, „Управление на а дминист раци ята“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти.
Петър Кирилов Захов – висше образование,
специалност – електроинженер, ел. снабдяване
на промишленото предприятие – 33 години стаж,
допълнителна квалификация – оценка на машини
и съоръжения.
Радко Иванов Рупчин – средно специално образование, специалност – среден техник-геодезист,
стаж – 25 години.
Симеон Василев Крумов – висше образование, специалност „Геодезия“, инженер-геодезист,
ста ж – 40 години, допълнителна к валификация – „Оценител на недвижими имоти“.
Симеон Тушев Андонов – специалност – машинен инженер, специалист – машини и апарати
за химическа и хранителна промишленост, трудов
стаж – 28 години.
Трендафилка Драгомирова Жингова – висше
образование, специалност „Ел. снабдяване и
ел. обзавеждане на промишлеността“, свободна професия – проектант, консултант, трудов
стаж – 11 години.
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Атанас Михайлов Мазнев – висше образование, специалност инженер-геодезист, трудов
стаж – над 20 години.
Ваня Мирчова Гатева – средно образование,
техник-геодезист, трудов стаж – 20 години.
И ва н И л иев А н г елов – висше обра зование, специалност – инженер-геодезист, трудов
стаж – 15 години.
Вергиния Смиленова Стойчева – висше образование, специалност – промишлено и гражданско
строителство, трудов стаж – 38 години.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Асен Йорданов Дими т ров – експерт к ъм
НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика,
почеркови и технически експертизи на документи,
стаж в ОД на МВР – 31 години, допълнителна
квалификация – сертификат за автоексперт.
Ва н г ел и я Георг иева М и лен кова – висше
образование, специалност – машинен инженер,
технология на машиностроенето – 27 години,
сертификат за автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност.
Владимир Никифоров Ненков – висше образование, специалност „Технология и организация
на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт
на МПС“, допълнителна квалификация – курс
„Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи“, стаж като вещо лице – 5 години.
Гълъб Стоянов Доклев, полувисше образование, специалност преподавател-инструктор.
Живко Митков Стаменов – висше образование,
„Автомобилен транспорт, трактори и кари“, сертификат за автотехнически експертизи – проблеми,
методика, пазарна стойност, специализация „Организация и безопасност на движението“ – стаж
24 години.
Йордан Георгиев Гърбев – висше образование,
специалност машинен инженер, стаж – 20 години, автотехнически експертизи, допълнителна
квалификация – оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, землени участъци и
горски масиви.
Нано Божидаров Рушанов – висше образование, специалност – инженер по транспорта,
стаж – 6 години, автотехнически експертизи.
Райка Асенова Чингова – висше образование, специалност „Технология и организация
на автомобилните превози, работи в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград – преподавател,
стаж – 15 години, 16 години стаж като вещо лице.
Светослав Методиев Миленков – висше образование – машинен инженер, сертификат за
автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Севдалин Здравков Арнаудов – диплом за
преквалификация – ремонт и експлоатация на
автомобилна техника, сертификат за автоексперт,
трудов стаж – 7 години.
Румен Борисов Шуманов – висше образование,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на
машини и съоръжения.
Иван Славчов Палев – висше образование,
специалност „Транспортна техника и технологии“,
трудов стаж – 10 години.
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Михаил Стойчев Мазнев – висше образование,
специалност – машинен инженер, следдипломна квалификация – педагогика, сертификат за
автоексперт-оценител и оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество; методология, проблеми и аспекти, месторабота – ПГ по
транспорт – Разлог, заемана длъжност – старши
възпитател, трудов стаж – 5 години.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Анета Георгиева Сталева, минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Ивко Пенков Иванов – технология на металите
и металообработваща техника, НИК – катедра
МТМ, научен сътрудник – 14 години, дефектоскопия визуално-оптична, електронна микроскопия
на отпечатъци, фактодиагностика.
Николай Василев Вълков – висше образование,
специалност – „Въоръжение, бойни припаси и
оптически прибори“, инженер по технология на
машиностроенето.
Даринка Георгиева Николова – висше образование, специалност строителен инженер, трудов
стаж – 36 години.
Митко Иванов Самарджиев – висше образование, специалност инженер по промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 17 години.
Петър Костадинов Тигалонов – висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, трудов
ста ж – 22 години, допълнителна к валификация – оценител на земеделски земи.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Владимир Димитров Стойков – висше образование, специалност „Електроника и автоматика“,
20 години стаж в областта на електрониката и
7 години стаж в областта на строителството.
Елена Димитрова Ташкова – висше образование, специалност – компютърни системи и технологии, месторабота – „Стефиели“ – ЕООД – управител, трудов стаж – 6 години.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Вяра Христова Захова – висше образование,
специалност – строителен инженер по пътното ст рои т елст во, доп ъ лни т елна к ва лификация – оценка на недвижими имоти.
Кита Николова Стоилова – висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова – висше образование, специалност „Архитектура“, свободно практикуващ архитект, трудов стаж по специалността – 28 години, допълнителна квалификация –
оценка на недвижими имоти.
Любомир Стоянов Харалампиев – специалност военен инженер по промишлено и гражданско
строителство, месторабота – ЕТ „Иван Давидков“ – технически ръководител – 12 години.
Марина Петрова Сапаревска, специалност
строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил пречистване на питейни води,
месторабота – В и К – ръководител-отдел, трудов
стаж – 11 години, допълнителна квалификация –
оценка на недвижими имоти.
Мария Иванова Василева, висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, стаж – 33 години.
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Па вел А лекса н д ров М и ха й лов, спец иа лност „Ст рои телст во и арх и тек т у ра“, т рудов
ста ж – 40 години, допълнителна к валификация – оценка на недвижими имоти.
Петьо Танев Танев – висше образование,
специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти
и оценител на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова, хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов
стаж – 31 години, допълнителна квалификация –
оценка на недвижими имоти.
Снежана Великова Димчева – висше образование, специалност строителен инженер по
пътното строителство, трудов стаж – 7 години.
Снежана Георгиева Симонска-Ковачева, висше
образование – финанси и кредит, строителство и
архитектура, 39 години стаж като директор на
„ФСДУС“, сертификат – оценител на земеделски земи.
Снежанка Григорова Перчеклийска, висше
образование, специалност – строителен инженер
по водоснабдяване и канализация, профил „ВиК
мрежи и съоръжения“, стаж – 26 години.
Станка Василева Маркова, висше образование, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, оценка на
недвижими имоти, оценка на земеделски земи,
подобрения и насаждения в тях, трудов стаж – над
25 години.
Христина Михайлова Стоева – висше образование, специалност – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство,
ста ж – 29 години, допълнителна к валификация – оценка на недвижими имоти; оценка на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях.
Христо Иванов Георгиев, висше образование, специалност – промишлено и гражданско
строителство, стаж – 32 години, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти,
на цели държавни общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговско
дружество; на земеделски земи, подобренията
и насажденията.
Атанас Михайлов Мазнев – висше образование, специалност – инженер-геодезист, трудов
стаж – над 20 години.
Милена Маринова Ризова – висше образование, строителен инженер по промишлеността и
гражданското строителство, трудов стаж – 24 години.
Вергиния Смиленова Стойчева – висше образование, специалност – промишлено и гражданско
строителство, трудов стаж – 38 години.
Владимир Йорданов Милков – висше образование, специалност – архитектура, трудов
стаж – 32 години.
Катя Аврамова Симеонова-Гошева – висше
образование, специалност – архитект, трудов
стаж – 22 години.
Андон Славчев Ризов – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство – технология“; настояща месторабота – Общински съвет – гр. Сандански, трудов
стаж – 28 години.
Вяра Николаева Златева – висше образование,
специалност – промишлено и гражданско строителство, допълнителни квалификации – упра-
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вление на земи и имоти, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 15 години.
Петър Иванов Боюклиев – висше образование,
специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, настояща месторабота – „Вили Дюзова – ПБ“ – ЕООД, заемана
длъжност – управител, трудов стаж – 23 години.
Фидана Костадинова Попова-Граздилова – вис
ше образование, специалност – промишлено и
гражданско строителство, притежава лиценз за
оценка на недвижими имоти, трудов стаж по
специалността – 26 години.
Лефтер Стоянов А лександров – висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, месторабота – „Стройконсулт“ – ООД, заемана длъжност – управител и
упражняващ строителен надзор по част „Строителна“, притежава лиценз за извършване на строителен надзор, лиценз за оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 39 години.
Красимир Бориславов Стайков – висше образование, специалност – техник-геодезист – геодезия, фотограметрия и картография, трудов
с та ж – 8 г од и н и, доп ъ л н и т ел на к ва л ифи к ация – оценител на недвижими имоти.
Васка Стоянова Терзиева-Рачова – висше
образование, специалност – архитект, настояща
месторабота – ОбА – гр. Сандански, заемана
длъжност – главен архитект и директор на дирекция „Устройство на територията и инвестиционната политика“, трудов стаж – 14 години.
Стилияна Иванова Ерделска – висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство – технология, настояща месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – началник-отдел
„Арх итек т у рно-ст роителен конт рол“, т рудов
стаж – 26 години.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Веселин Георгиев Младенов – висше образование, специалност – противопожарна техника и
безопасност, трудов стаж – 30 години.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист по
молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Петър Димитров Петров – висше образование,
квалификация – инженер-химик – технология на
горивата, 32 години трудов стаж.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Стоян Петров Мавродиев – висше образование,
специалност – ветеринарна медицина, трудов
стаж – 10 години.
Енчо Костадинов Чобанов – висше образование, специалност – ветеринарна медицина,
месторабота – ОДБХ – Благоевград, заемана
длъжност – главен инспектор – отдел ЗЖ, трудов
стаж по специалността – 8 години.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Ангел Борисов Терзиев – висше образование,
специалност лозаро-градинарство, овощарство,
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зеленчукопроизводство и полевъдство; квалификация – агроном, стаж – 35 години.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация „Аграрикономист“, стаж – 10 години.
Цонка Иванова Марина – специалност – агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.
Андон Костадинов Булакиев – висше образование, специалност – полевъдство, квалификация – инженер-агроном, трудов стаж – 27 години, пенсионер.
Велин Стоилов Кръстев – висше образование,
специалност – аграрикономист, допълнителна
квалификация – външен експерт по мярка 143
„Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ по ПРСР, трудов
стаж – 22 години.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Оценители
Апостол Иванов Ковачев – ел. машини и
апарати, НПГ „Димит ър Та лев“, у чител по
електроника, трудов стаж – 30 години, оценка
на машини и съоръжения на дългооборотни и
дълготрайни активи.
Атанас Димитров Атанасов, висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия
и картография, стаж – 39 години, допълнителна
квалификация – оценка на земеделски земи и
подобренията върху тях, извършване на технически дейности по прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ
и ПП, управление на качеството.
Бранимира Георгиева Христова – висше образование, специалност „Организация на производството и управлението в промишлеността“,
допълнителна квалификация „Проектиране на
АСУ“; „Оценител на цели държавни и общински
предприятия“, стаж – 25 години.
Ваня Сотирова Симеонова, оценител на недвижими имоти.
Венет ка Коста динова Йовчева-Харизанова, висше образование, счетоводна отчетност,
стаж – 23 години, оценка на държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Виктор Томов Рашев, висше образование,
счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 25 години.
Владимир Никифоров Ненков, висше образование, специалност „Технология и организация
на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт
на МПС“, допълнителна квалификация – курс
„Оценител на оборотни и дълготрайни материални активи“, стаж като вещо лице – 5 години.
Вяра Христова Захова, висше образование, специалност – строителен инженер по пътното строителство, допълнителна квалификация – оценка
на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов – висше образование, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, оценител на земеделски
земи и оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Димитър Неделков Левунлиев – геодезия,
фотограметрия, картография, като вещо лице
38 години и допълнителна квалификация 7 годи-
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ни, оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Иван Георгиев Каймаканов, двигатели с
вътрешно горене, трудов стаж – 23 години,
допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Илия Иванов Ангелов, висше образование,
специалност – геодезия, фотограметрия и карто
графия, стаж – над 10 години; практика, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ,
ЗВСГЗГФ и ПП за тяхното прилагане, извършване
на дейности по кадастъра.
Илияна Борисова Кондева, геодезия, фотограметрия и картография, счетоводство и контрол – свободна, оценка на недвижими имоти,
на земеделски земи и подобренията върху тях,
строителен инженер, стаж – 26 години, като вещо
лице – 10 години.
Йордан Георгиев Гърбев – висше образование,
специалност – машинен инженер, стаж – 20 години, автотехнически експертизи, допълнителна
квалификация – оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, землени участъци и
горски масиви.
Кита Николова Стоилова, висше образование,
специалност – строителен инженер по промишлено и граж данско строителство, оценка на
недвижими имоти, трудов стаж – над 30 години.
Крумяна Любенова Бумбарова – висше образование, специалност „Архитектура“, свободно
практикуващ архитект, трудов стаж по специалността – 28 години, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Лазар Андреев Андреев – висше образование,
специалност – финанси, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти.
Марина Петрова Сапаревска, специалност
строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил пречистване на питейни води,
месторабота В и К – ръководител-отдел, трудов
ста ж – 11 години, допълнителна к валификация – оценка на недвижими имоти.
Николай Григоров Мавродиев, висше образование, специалност – машинен инженер, допълнителна квалификация – оценител на недвижими
имоти, трудов стаж – 23 години.
Николина Методиева Митовска – специалност
инженер по горско стопанство, допълнителна
квалификация – оценка на гори и земи в горския фонд.
Па вел А лекса н д ров М и ха й лов, спец иа лност „Ст рои телст во и арх и тек т у ра“, т ру дов
ста ж – 40 години, допълнителна к валификация – оценка на недвижими имоти.
П а в л и н а К и ри лов а И в а нов а – с пец и а лност – инженер по горско стопанство, специализация по „Управление на горското стопанство“,
„Управление на администрацията“, „Стопанско
управление“, лицензиран оценител на гори и
земи; растителен свят, животински свят, почви,
ландшафт, природни обекти.
Петър Кирилов Захов – висше образование,
специалност – електроинженер, ел. снабдяване
на промишленото предприятие – 33 години стаж,
допълнителна квалификация – оценка на машини
и съоръжения.
Петьо Танев Танев – висше образование,
специалност – строителен инженер по промиш-
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лено и гражданско строителство, допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти
и оценител на машини и съоръжения.
Роза Георгиева Каймаканова – хидромелиоративно строителство, свободна професия, трудов
ста ж – 31 години, допълнителна к валификация – оценка на недвижими имоти.
Светослав Методиев Миленков – висше образование – машинен инженер, сертификат за
автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност, допълнителна квалификация – оценка на машини и съоръжения.
Симеон Василев Крумов – висше образование, специалност „Геодезия“, инженер-геодезист,
ста ж – 40 години, допълнителна к валификация – оценител на недвижими имоти.
Снежана Великова Димчева – висше образование, специалност – строителен инженер по
пътното строителство, трудов стаж – 7 години.
С неж а на Георг иева С и монск а-Ковачева,
висше образование – финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като
директор на „ФСДУС“, сертификат – оценител
на земеделски земи.
Софрони Георгиев Атанасов – висше образование, специалност – счетоводна отчетност,
ста ж – 17 години, допълнителна к валификация – оценител на финансови институции.
Станка Василева Маркова, висше образование,
специалност – строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство, оценка на недвижими
имоти, оценка на земеделски земи, подобрения и
насаждения в тях, трудов стаж – над 25 години.
Стефан Иванов Налджиев – висше образование, специалност – счетоводство и контрол,
с та ж – 9 г од и н и, доп ъ л н и т ел на к ва л ифи кация – оценка на машини и съоръжения.
Христина Михайлова Стоева – висше образование, специалност – строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство,
ста ж – 29 години, допълнителна к валификация – оценка на недвижими имоти; оценка на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях.
Христо Иванов Георгиев – висше образование, специалност – промишлено и гражданско
строителство, стаж – 32 години, допълнителна
квалификация – оценка на недвижими имоти;
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговско
дружество; на земеделски земи, подобренията и
насажденията.
Цонка Иванова Марина – специалност – агроном-полевъд, оценител на земеделски земи.
Петър Костадинов Тигалонов – висше образование, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, трудов
ста ж – 22 години, допълнителна к валификация – оценител на земеделски земи.
Румен Борисов Шуманов – висше образование,
специалност „Автомобилен транспорт, трактори
и кари“, трудов стаж – 7 години, оценител на
машини и съоръжения.
Илонка Данчева Минкова – висше образование, специалност – геодезия, фотограметрия и
картография, допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 35 години.
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Вяра Николаева Златева – висше образование,
специалност – промишлено и гражданско строителство, допълнителни квалификации – управ
ление на земи и имоти, оценка на недвижими
имоти, трудов стаж – 15 години.
Георги Аспарухов Янков – висше образование,
специалност – финанси, допълнителна квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ
сертификат – експерт по съдебносчетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Фидана Костадинова Попова-Граздилова – вис
ше образование, специалност – промишлено и
гражданско строителство, притежаваща лиценз
за оценка на недвижими имоти, трудов стаж по
специалността – 26 години.
Експертиза в сферата на управление на здравеопазването
Анатоли Михайлов Тачов – висше образование – медицина, специалност – лекар, трудов
стаж – 13 години.
Други експертизи
Анета Георгива Сталева, минен инженер-технолог, здравословни и безопасни условия на труд.
Васил Дамянов Чобанов – инженер-химик,
специалност – ергономия, допълнителна квалификация – безопасност и хигиена на труда.
Веселин Крумов Чамев, висше образование,
специалност разработка на полезни изкопаеми,
допълнителна квалификация – минен инженер,
трудов стаж – 25 години, охрана на труда в промишлеността, строителството и минното дело.
Виолета Стоянова Костова – учител по френски език – преводач.
Добри Спасов Пандурски – висше образование, специалност „Право“, работи в Комисията
за защита на личните данни, стаж – 5 години,
експерт в областта за защита на личните данни.
Любен А ндреев Терзийск и – специа лност
„Електротехника и енергетика, електроника,
електронна и компютърна техника“, допълнителна
квалификация – безопасност на труда.
Мая Иванова Кичева – експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист по
молекулярна и функционална биология, биохимик – клиничен химик.
Надежда Самоилова Палагийна, трудовоправни, застрахователни и осигурителни проблеми.
Рая Тодорова Барбулска, начална педагогика – 23 години педагогически стаж.
Асен Любенов Николов – средно специално
образование, специа лност – лесовъд, т рудов
стаж – 20 години.
Йордан Христофоров Владов – висше образование, специалност – инженер по горско стопанство, трудов стаж – 36 години.
Димитър Петров Гешев – висше образование,
специалност – инженер по горско стопанство,
трудов стаж – 40 години.
Исталиана Мирчова Стоилкова – висше образова ние, спец иа лнос т – водоснабд ява не и
канализация – мрежи и съоръжения, трудов
стаж – 34 години.
Красимир Борисов Граченов – висше образование, Висша школа за подготовка на персонал
за взривни работи, специалност по ръчно огнестрелно оръжие, оръжие и боеприпаси, револвери
и пистолети, газосигнално оръжие, боеприпаси
за огнестрелно оръжие, ловно оръжие, пиротех
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ника, специални взривни работи, годност на
лекострелково оръжие, трудов стаж – 5 години.
Димка Василева Попстоянова – висше образование, специалност – специалист по руска
филология и учител по руски език и литература,
трудов стаж – 22 години.
Маргарита Сотирова Пишева – висше образование, специалност – технология на електрохимическите производства, квалификация – инженер-химик, екология – опазване на околната
среда – води и възду х, предотвратяване или
нама л яване на вредното въздействие върх у
околната среда от образуване и управление на
отпадъците, употреба и съхранение на опасни
химични вещества, трудов стаж – 41 години,
консултант по екология.
Христина Чавдарова Цонева – висше образование, специалност – история, допълнителна
квалификация от Университет – Виена – класическа археология, археологически предмети,
датиращи от поне 100 години, които са открити
при разкопки и находки на суша или под водата,
археологически обекти, археологически колекции,
трудов стаж – 6 години, месторабота – Регионален исторически музей.
411
91. – Управителният съвет на Гаранционния
фонд на основание чл. 311ж, т. 5 от Кодекса за
застраховането обнародва:
Годишен финансов отчет за дейността на
Обезпечителния фонд за 2013 г.
I. Отчет за всеобхватния доход
Съдържание

1

2

Сума в хил. лв.
текуща
година
2013

предходна
година
2012

3

4

I. Приходи
1. Приходи от застрахователи
(чл. 311и, т. 3 и
4 от Кодекса за
застраховането)

4312

4452

2. Приходи от застрахователи
(чл. 311и, т. 1 и
2 от Кодекса за
застраховането)

834

894

3. Финансови приходи (в т.ч. приходи от инвестиции)

1521

1007

176

24

6843

6377

4. Други приходи –
чл. 311з, т. 5 във
вр. с пар. 146,
а л . 2 ПЗР ЗИ Д
на КЗ
5. Приходи от преоцен к а на финансови активи
ОБЩО
ПРИХОДИ

С Т Р.
1

38

ДЪРЖАВЕН
2

3

4

II. РАЗХОДИ
2.1. Разходи за дей10
ността (изплатени гарантирани
размери на зас т ра ховат ел н и
вземания по
задължителна заст ра ховка
„Гражданска
отговорност“ и
„Злополука“)
2.1.1. Разходи – изпла7
тени су ми на
потребители на
Меж д у н ар од н а
застрахователна
компани я „Европа“ – АД
2.1.2. Разходи – изпла3
тени су ми на
потребители на
застрахователна
компания „Хилдън“ – АД
2.2. Разходи от обез256
ценка на финансови активи
ОБЩО
266
РАЗХОДИ
III. Резултат от дей6577
ността на фонда
II. Отчет за паричните потоци
Наименование
на паричните
потоци

0

265
265
6112

Сума в хил. лв.
текуща
година
2013
23 193

предходна
година
2012
13 264

1. Парични наличности в началото
на годината
2. Парични постъ5146
5346
п лени я от застрахователи
3. Парични плаща(10)
ния за гарантирани размери на
застрахователни
вземания
4. Парични пото(5270)
3573
ци за закупуване
и прода жба на
ДЦК
5. Парични потоци
1521
1010
от финансовата
дейност
6. Парични налич24 580
23 193
ности в края на
годината
(1+2+3+4+5)
Гл. счетоводител:
Изпълнителен директор
В. Георгиева
и председател:
Б. Михайлов
684
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5. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 179 ЗСВ 26 свободни длъжности за младши съдии в окръжните
съдилища, както следва:
1.1. Окръжен съд – Благоевград – 1 свободна
длъжност;
1.2. Окръжен съд – Велико Търново – 2 свободни длъжности;
1.3. Окръжен съд – Видин – 1 свободна длъжност;
1.4. Окръжен съд – Враца – 1 свободна длъжност;
1.5. Окръжен съд – Габрово – 1 свободна
длъжност;
1.6. Ок ръжен съд – Добри ч – 1 свободна
длъжност;
1.7. Окръжен съд – Кюстендил – 1 свободна
длъжност;
1.8. Окръжен съд – Ловеч – 1 свободна длъжност;
1.9. Ок ръжен съд – Перник – 3 свободни
длъжности;
1.10. Окръжен съд – Плевен – 1 свободна
длъжност;
1.11. Окръжен съд – Пловдив – 1 свободна
длъжност;
1.12. Окръжен съд – Разград – 2 свободни
длъжности;
1.13. Окръжен съд – Русе – 1 свободна длъжност;
1.14. Окръжен съд – Сливен – 2 свободни
длъжности;
1.15. Окръжен съд – Смолян – 1 свободна
длъжност;
1.16. Ок ръжен съд – Софи я – 2 свободни
длъжности;
1.17. Окръжен съд – Шу мен – 1 свободна
длъжност;
1.18. Ок ръжен съд – Ямбол – 1 свободна
длъжност.
1.19. Софийски градски съд – 2 свободни
длъжности.
2. Обявява на основание чл. 179 ЗСВ 30 свободни длъжности за младши прокурор в районните
прокуратури, както следва:
2 .1 . Р а й о н н а п р о к у р а т у р а – Б л а г о е в град – 1 свободна длъжност;
2.2. Районна прокуратура – Ботевград – 1 свободна длъжност;
2.3. Районна прокуратура – Велико Търново – 1 свободна длъжност;
2.4. Районна прокуратура – Видин – 1 свободна
длъжност;
2.5. Районна прокуратура – Враца – 1 свободна
длъжност;
2.6. Районна прокуратура – Габрово – 1 свободна длъжност
2.7. Районна прокуратура – Добрич – 1 свободна длъжност;
2.8. Районна прокуратура – Кърджали – 1 свободна длъжност;
2.9. Районна прокуратура – Кюстендил – 1 свободна длъжност;
2.10. Районна прокуратура – Ловеч – 1 свободна длъжност;
2.11. Районна прокуратура – Монтана – 1 свободна длъжност;
2 .1 2 . Р а й о н н а п р о к у р а т у р а – П а з а р джик – 1 свободна длъжност;
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2.13. Районна прокуратура – Перник – 1 свободна длъжност;
2.14. Районна прокуратура – Поморие – 1 свободна длъжност;
2.15. Районна прокуратура – Разград – 1 свободна длъжност;
2.16. Районна прокуратура – Русе – 1 свободна
длъжност;
2.17. Районна прокуратура – Силистра – 1 свободна длъжност;
2.18. Районна прокуратура – Сливен – 1 свободна длъжност;
2.19. Районна прокуратура – Сливница – 1 свободна длъжност;
2.20. Районна прокуратура – Смолян – 1 свободна длъжност;
2.21. Софийска районна прокуратура – 7 свободни длъжности;
2.22. Районна прок у рат у ра – Стара Загора – 1 свободна длъжност;
2.23. Районна прокуратура – Шумен – 1 свободна длъжност;
2.24. Районна прокуратура – Ямбол – 1 свободна длъжност.
790
6. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 180 ЗСВ конкурс
за заемане на 21 свободни длъжности за младши
съдии в окръжните съдилища, както следва:
1.1. Окръжен съд – Благоевград – 1 свободна
длъжност;
1.2. Окръжен съд – Велико Търново – 2 свободни длъжности;
1.3. Окръжен съд – Видин – 1 свободна длъжност;
1.4. Окръжен съд – Враца – 1 свободна длъжност;
1.5. Окръжен съд – Габрово – 1 свободна
длъжност;
1.6. Ок ръжен съд – Добри ч – 1 свободна
длъжност;
1.7. Окръжен съд – Кюстендил – 1 свободна
длъжност;
1.8. Ок ръжен съд – Перник – 2 свободни
длъжности;
1.9. Ок р ъжен с ъд – П левен – 1 свобод на
длъжност;
1.10. Окръжен съд – Пловдив – 1 свободна
длъжност;
1.11. Окръжен съд – Сливен – 2 свободни
длъжности;
1.12. Окръжен съд – Смолян – 1 свободна
длъжност;
1.13. Ок ръжен съд – Софи я – 1 свободна
длъжност;
1.14. Софийск и градск и съд – 5 свободни
длъжности.
2. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
3. Писменият изпит да се проведе на 5 април
2014 г. от 9 ч. в сградата на Университета по
архитектура, строителство и геодезия, София,
бул. Христо Смирненски 1. Разпределението на
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кандидатите по зали да бъде публикувано на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет
в раздел „Конкурси“.
4. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
789
7. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 180 ЗСВ конкурс
за заемане на 30 свободни длъжности за младши
прокурори в районните прокуратури, както следва:
1 .1 . Р а й о н н а п р о к у р а т у р а – Б л а г о е в град – 1 свободна длъжност;
1.2. Районна прокуратура – Ботевград – 1 свободна длъжност;
1.3. Районна прокуратура – Бургас – 1 свободна
длъжност;
1.4. Районна прокуратура – Варна – 1 свободна
длъжност;
1.5. Районна прокуратура – Велико Търново – 1 свободна длъжност;
1.6. Районна прокуратура – Видин – 1 свободна
длъжност;
1.7. Районна прокуратура – Враца – 1 свободна
длъжност;
1.8. Районна прокуратура – Добрич – 1 свободна длъжност;
1.9. Районна прокуратура – Кърджали – 1 свободна длъжност;
1.10. Районна прокуратура – Монтана – 1 свободна длъжност;
1.11. Р а й о н н а п р о к у р а т у р а – П а з а р джик – 1 свободна длъжност;
1.12. Районна прокуратура – Перник – 1 свободна длъжност;
1.13. Районна прокуратура – Плевен – 1 свободна длъжност;
1.14. Районна прокуратура – Пловдив – 1 свободна длъжност;
1.15. Районна прокуратура – Русе – 1 свободна
длъжност;
1.16. Районна прокуратура – Силистра – 1 свободна длъжност;
1.17. Районна прокуратура – Сливен – 1 свободна длъжност;
1.18. Районна прокуратура – Сливница – 1 свободна длъжност;
1.19. Софийска районна прокуратура – 7 свободни длъжности;
1.20. Районна прок у рат у ра – Стара Загора – 1 свободна длъжност;
1. 21. Р а й о н н а п р о к у р а т у р а – Т ъ р г о в и ще – 1 свободна длъжност;
1.22. Районна прокуратура – Хасково – 1 свободна длъжност;
1.23. Районна прокуратура – Шумен – 1 свободна длъжност;
1.24. Районна прокуратура – Ямбол – 1 свободна длъжност.
2. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
3. Писменият изпит да се проведе на 12 април
2014 г. от 9 ч. в сградата на Университета по
архитектура, строителство и геодезия, София,
бул. Христо Смирненски 1. Разпределението на
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кандидатите по зали да бъде публикувано на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет
в раздел „Kонкурси“.
4. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
На основание чл. 181, ал. 2 и 3 ЗСВ и чл. 8
от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване
в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок от датата на
обнародване на обявата в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администраци ята на
ВСС, София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление за
участие в конкурса (по образец), към което се
прилага: подробна автобиография, подписана
от кандидата; нотариално заверено копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; нотариално заверено
копие от удостоверение за придобита юридическа
правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско
удостоверение, издадено в резултат на извършен
медицински преглед, че лицето не страда от
психическо заболяване; нотариално заверено
копие от трудова/служебна и/или осигурителна
книжка; други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
677
96. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 131 във връзка с чл. 132,
пр. 1, чл. 49, ал. 1 и чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д.д. № 1/2013 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Перник, Кирил Георгиев Лалев – адвокат
от Адвокатската колегия – Перник, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от 10 месеца.
646
97. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 1/2013 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Ловеч, Найден Христов Найденов – адвокат
от Адвокатската колегия – Ловеч, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от 3 месеца.
647
98. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 2/2013 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Ловеч, Петьо Августов Върбанов – адвокат
от Адвокатската колегия – Ловеч, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от 3 месеца.
648
40. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кр. Сарафов“, София, обявява
конкурс за доцент по професионално направление
8.4. Театрално и филмово изкуство и научна специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия
(история на киното и източноевропейско кино)
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в НАТФИЗ,
ул. Раковски 108 А, ет. 3, стая А 301, тел. 9231 243.
557
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77. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурси за докторанти за учебната 2013/2014 г. в професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и
геодезия по следните научни специалности:
№
по
ред

Научна специалност

1.

Строителни материали и
изделия и технология на
производството им

–

1

2.

Строителни конструкции

–

1

3.

Строителна механика, съпротивление на материалите

–

1

4.

Технология и механизация
на с т рои т ел но т о п роиз водство

–

1

5.

Териториално и ландшафт
но ус т р ойс т во и г ра до устройство

1

2

6.

А рх и т ек т у ра на сг ра д и,
конструкции, съоръжения
и детайли

1

3

7.

Теория и история на архитектурата

1

1

8.

Редов- Задочна
на
форма форма

Опазване, реставрация и
–
1
документация на паметници на архитектурата
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“, във ВСУ
„Л. Каравелов“, ул. Суходолска 175, тел.: 8029158,
8029160, 8029161, 8029190.
580
344. – Националният военен университет
„Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен
асистент от област на висшето образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, по научната специалност
Организация и управление на въоръжените сили
(по учебните дисциплини: „Тактико-специална
подготовка“, „Военна топография и курс по оцеляване“, „Методика на тактико-специална подготовка“, „Парашутна подготовка“ и „Теория на
стрелбата и огнева подготовка“) за военнослужещ
в катедра „Разузнаване“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“. Изисквания
към кандидатите: да притежават военно звание
подполковник или майор (с изпълнени условия
по чл. 21 от Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република
България) с код на длъжността 3142 9001; майор
или капитан (с изпълнени условия по чл. 21 от
Правилника за прилагане на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България) с
код на длъжността 3131 9026, ВОС – 1301, 1321,
1331, 1401 или 6901; да са придобили образователна
и научна степен доктор; да владеят английски
или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2
съгласно стандартизационно споразумение на
НАТО STANAG 6001; да притежават разрешение
за достъп до класифицирана информация на
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ниво не по-ниско от „Секретно“ и NATO Secret
(кандидатите, които нямат такова разрешение,
следва да отговарят на изискванията на чл. 40,
ал. 1 от Закона за защита на класифицираната
информация). Документите да отговарят на изискванията на Заповед № ОХ-602 от 19.07.2011 г.
и Заповед № ОХ-17 от 13.01.2014 г. на министъра
на отбраната. Заповедите са обявени на сайта на
Министерството на отбраната. Срок за подаване
на документите – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в регистратурата на университета, Велико Търново, бул. България 76, за контакти: тел. 062/618832.
563
30. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един
за нуждите на факултет „Природни науки и
образование“; професионално направление 5.13.
Общо инженерство, специалност „Метрология и
метрологично осигуряване“ – един за нуждите
на факултет „Машинно-технологичен“, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки в Кадрово развитие (kr.uni-ruse.
bg); подаване на документи – отдел „Развитие на
академичния състав“, каб. 1.334, доц. д-р Орлин
Петров, тел. 082 / 888-455; 0882390043.
639
66. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент
по специалността 01.04.08. Физика на океана,
атмосферата и околоземното пространство със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в канцеларията на института в София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3,
тел. 02/979 3322.
579
40. – Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при
БАН – София, обявява конкурс за доцент по
направление 5.2. Технически науки, специалност
02.21.02. „Елементи и устройства на изчислителната техника и автоматика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на ЦЛ
СЕНЕИ – БАН, София 1784, бул. Цариградско
шосе 72, тел. 02/877-84-48.
657
37. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на план за регулация и застрояване
с придружаващите го схеми и материали на
квартали 69 и 69А, м. Горубляне. Променят се
границите на УПИ XI-981 от кв. 69. Създава се
нова задънена улица от о.т. 167А до о.т. 167Д; открива се нова пешеходна алея от задънена улица
от о.т. 167Д до ул. Самоковско шосе. Създава се
нов квартал 69А; от УПИ Х – „СГО за търговия“,
се създават нови УПИ: I-1134 – „За обсл. офиси
и жилища“; II-1190 – „За обсл. офиси и жилища“; IV – „За търговия“ в кв. 69А. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец от датата
на обнародването на обявлението в „Държавен

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта чрез район
„Младост“.
724
6. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация – откриване на задънена улица от
о.т. 211б – о.т. 211г – о.т. 211ж – о.т. 211и до о.т.
211л; откриване на задънена улица от о.т. 211и
до о.т. 211к; откриване на задънена улица от о.т.
211ж до о.т. 211з; създаване на нов кв. 13к, м. В.
з. Малинова долина – Герена, план за регулация
и застрояване за нови УПИ ХХVI-8, ХХVII-1296,
кв. 13г, и нов УПИ I-1003, кв. 13к, м. В. з. Малинова долина – Герена. Планът е изложен в
район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект
на Столичната община чрез район „Панчарево“.
614
103. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 и 10 ЗУТ съобщава, че е изработен
преработен проект за подробен устройствен план
за изменение на плана за регулация и застрояване за кв. 48 и кв. 65, кв. Курило – гр. Нови
Искър, в граници: улица по о.т. 84 – о.т. 67 – о.т.
76а – о.т. 67б – о.т. 67в – о.т. 67г – о.т. 67д – о.т.
67е; северна и североизточна граница за УПИ
I-74, 456; североизточна граница за УПИ ХVII83 от кв. 48; улица по о.т. 73 – о.т. 75 – о.т.
76 – о.т. 77; северна и източна граница за УПИ
I – СО; северна, източна и южна граница за
УПИ ХХХI – „за озеленяване“; югоизточна и
югозападна граница за УПИ ХII-1221 от кв. 65;
улица по о.т. 134 – о.т. 68в; североизточна граница за УПИ ХХХII-558; североизточна и югоизточна граница за УПИ ХV-556, югоизточна
граница за УПИ ХХVII-666, южни граници за
УПИ ХХVII-666 и ХХVIII-562 от кв. 65 в частта
му, отнасяща се до кв. 48, УПИ I-79 и кв. 65,
УПИ XI-94 и ХII-1221. Проектът е изложен в
район „Нови Искър“. Заинтересуваните могат
да обжалват плановете по реда на чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Нови Искър“.
613
138. – Областният управител на област Видин
на основание чл. 34в, ал. 3 от Закона за държавната собственост във връзка със съвместна
Заповед № РД-02-14-1262 от 13.12.2013 г./ЗМФ-1629
от 18.12.2013 г. на министъра на регионалното
развитие и министъра на финансите, вх. с писмо
вх. № 2803/7905 от 27.12.2013 г. от Министерството
на регионалното развитие, уведомява собствениците на имоти, подлежащи на отчуждаване,
че със Заповед № РД-26/1 от 8.01.2014 г. на областния управител на област Видин е открита
процедура по принудително отчуждаване на части
от имоти – частна собственост, по реда на глава
трета от Закона за държавната собственост за
задоволяване на държавни нужди за изграждане
на обект: „Път III-1102 „Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш“ от км
46+555,80 до км 50+075,52 (границата с Република
Сърбия)“, подробно описани по вид, размер, местонахождение, собственици и размер на паричното
обезщетение, както следва:
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Вид на Начин на Катетеритотрайно гория
рията
ползване
на
земята

Вид
собственост

ВЕСТНИК
Име на собственика
(три имена)
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№
по
ред

Кадастрален
идентификатор
(имот
№)

Обща
Площ,
Стойплощ
подленост на
на имо- жаща на паричта,
отчужното
дка
даване, обезщедка
тение,
лв.

1.

000259

земеделска

Ливада

VII

с т о п .о т земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
общ.

10,381

0,009

2

2.

000338

земеделска

Ливада

IX

с т о п .о т земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
общ.

24,425

0,039

9

3.

010022

земеделска

Нива

IX

частна

н/ци на ПЪРВУЛ ИВАНОВ КЬОПЕРЧОВ

7,400

0,138

30

4.

010056

земеделска

Нива

IX

частна

МИЛЧО ТОДОРОВ ДОКОВ

2,500

0,129

28

5.

010057

земеделска

Нива

IX

частна

н/ци на П А РАСК ЕВА
ДИМИТРОВА ВЪРБИНСКА

2,499

1,238

272

6.

010058

земеделска

Нива

IX

частна

н/ци на ВЕЛКО ИВАНОВ БОЖИНОВ

1,000

0,009

2

7.

010073

земеделска

Нива

IX

частна

н/ци на НИКОЛА ЖИВОВ ДЖУРДЖОВ

3,000

1,718

378

8.

010074

земеделска

Нива

IX

частна

„БРИДЖ 2007“ООД

1,501

1,013

223

9.

010075

земеделска

Нива

IX

частна

н/ц и на ВАСИ Л МИХАЙЛОВ ЦАКУНОВ

1,701

0,350

77

10.

011001

земеделска

Нива

V

с т о п .о т земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
общ.

0,568

0,090

20

11.

011007

земеделска

Нива

V

частна

н/ц и на ВАСИ Л МИХАЙЛОВ ЦАКУНОВ

0,500

0,078

17

12.

012001

земеделска

Нива

V

частна

н/ци на ЦВЕТКО ДИМИТРОВ НЕШЕВ

6,100

2,617

576

13.

012002

земеделска

Нива

V

частна

н/ци на ИЛИЯ СТЕФАНОВ БУЛИН

12,003

2,062

454

14.

020047

земеделска

Ливада

VII

частна

н/ци на ПЕТЪР ИВАНОВ СЪРБИНСКИ

6,000

0,741

163

15.

020163

земедел- По л с к и VII
ска
път

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

0,070

0,012

3

16.

020155

земеделска

Ливада

VII

частна

н/ци на ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ ГОЙЧИЛОВ

13,734

1,500

330

17.

020156

земеделска

Ливада

VII

частна

н/ци на ВАСИЛ ИВАНОВ ДЖОРДЖОВ

1,756

0,207

45

18.

020157

земеделска

Ливада

VII

частна

н/ци на ЕЛЕНА ИВАНОВА ДЖУРДЖОВА

4,666

0,436

96

19.

020158

земеделска

Ливада

VII

частна

н/ци на ГЕОРГИ САВОВ
ДЖУРДЖОВ

2,460

0,121

27

20.

020159

земеделска

Ливада

VII

частна

н/ци на ГЕОРГИ ВИДЕНОВ ЙОЛОВ

4,064

0,219

48

21.

020160

земеделска

Ливада

VII

частна

Христо Христов Обесников

2,000

0,147

32

22.

020161

земеделска

Ливада

VII

частна

н/ци на ЯНА АНТОВА
ЛЮБЕНОВА

1,400

0,321

71

23.

020165

земеделска

Ливада

VII

частна

н/ци на ТОДОР ИЛИЕВ
БОЖИКИН

11,566

1,766

389

24.

020167

земеделска

Ливада

VII

частна

н/ци на АТАНАС НИКОЛОВ ГОРНОЛУЧКИ

6,700

0,518

114

25.

020192

земеделска

Ливада

VII

частна

„БРИДЖ 2007“ООД

6,701

0,744

164
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№
по
ред

Кадастрален
идентификатор
(имот
№)

Обща
Площ,
Стойплощ
подленост на
на имо- жаща на паричта,
отчужното
дка
даване, обезщедка
тение,
лв.

26.

020171

земеделска

Ливада

VII

частна

„БРИДЖ 2007“ООД

2,500

0,317

70

27.

020175

земеделска

Ливада

VII

частна

н/ци на ТАСО ГЕОРГИЕВ ЦАНИН

2,996

0,267

59

28.

020176

земеделска

Ливада

VII

частна

„БРИДЖ 2007“ООД

2,201

0,231

51

29.

020181

земеделска

Ливада

VII

частна

н/ци на АНГЕЛ ДИМИТРОВ ЙОЛОВ

2,600

0,354

78

30.

020187

земеделска

Ливада

VII

частна

н /ц и н а Д И М И Т ЪР
ПЕТРОВ МАРИН

6,600

0,642

141

31.

021001

земеделска

Нива

VII

частна

А Н Г Е Л Д И М И Т Р ОВ
ШУТКИН

3,400

1,097

241

32.

021002

земеделска

Нива

VII

частна

н/ци на КИРИЛ КОСТОВ КАРЧЕВ

11,901

0,107

24

33.

021003

земеделска

Нива

VII

частна

н /ц и н а Е Л Е Н КО В.
КАРЧЕВ

15,609

0,061

13

34.

021004

земеделска

Нива

VII

частна

ВА Л Е РИ Х РИС Т ОВ
ГРИГОРОВ

1,272

0,129

28

35.

021012

земеделска

Нива

VII

частна

ИВАН НИКОЛОВ ЖИВОВ

2,004

0,216

48

36.

021020

земеделска

Нива

VII

частна

н/ци на ИВАН ЕЛЕНКОВ ГЕНЧЕВ

4,174

0,095

21

37.

021025

земеделска

Нива

VII

частна

БОРИСЛ А В ИВА НОВ
ГЕОРГИЕВ

2,130

0,042

9

38.

021036

земеделска

Нива

VII

частна

н/ци на СИВА ВАСИЛЕВА БОЖИНОВА

6,680

0,094

21

39.

021092

земеделска

Нива

VII

частна

„БРИДЖ 2007“ООД

4,646

0,600

132

40.

021093

земеделска

Нива

VII

частна

„БРИДЖ 2007“ООД

2,890

0,228

50

41.

023001

земеделска

Нива

IX

частна

н/ци на СПАС БОГДАНОВ ТОДОРОВ

1,497

0,120

26

42.

023033

земеделска

Нива

IX

частна

„БРИДЖ 2007“ООД

4,498

0,287

63

43.

024001

земеделска

Нива

IV

частна

н/ци на ЕЛЕНКО СИМЕОНОВ ЕЛЕНКОВ

3,401

0,002

1

44.

024015

земеделска

Нива

IV

частна

н/ци на ТАСО КРЪСТЕВ
КОСТАДИНОВ

3,030

0,044

10

45.

024016

земеделска

Нива

IV

частна

н/ци на ТОДОР МИЛЕНОВ ДОКОВ

2,536

0,122

27

46.

024024

земеделска

Нива

IV

частна

н/ци на ТОДОРА Г. БИРОВСКА

1,318

0,096

21

47.

024025

земеделска

Нива

IV

частна

н/ци на НИКОЛА ТОДОРОВ САВОВ

0,709

0,059

13

48.

024026

земеделска

Нива

IV

частна

н/ци на САВО ТОДОРОВ
САВОВ

0,711

0,062

14

49.

024028

земеделска

Нива

IV

частна

н/ци на ВАСИЛ ТОДОРОВ ДОКОВ

2,014

0,298

66

50.

025004

земеделска

Нива

IV

с т о п .о т земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
общ.

0,656

0,037

8
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51.

025005

земеделска

Нива

IV

частна

н/ц и на ВАСИ Л МИХАЙЛОВ ЦАКУНОВ

0,613

0,130

29

52.

025006

земеделска

Нива

IV

частна

н/ци на ИВАН ДИМИТРОВ ДОКОВ

0,500

0,160

35

53.

025007

земеделска

Нива

IV

частна

ЦЕНКО МИЛАНОВ ДОКОВ

1,739

0,182

40

54.

026001

земеделска

Нива

IV

с т о п .о т земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
общ.

0,899

0,343

75

55.

026029

земеделска

Нива

IV

частна

н/ци на ЕЛЕНКА ИВАНОВА БАРЕВА

3,799

0,470

103

56.

026040

земеделска

Нива

IV

частна

н/ци на ГЕОРГИ ИВАНОВ ЖИВКОВ

3,304

0,330

73

57.

026041

земеделска

Нива

IV

частна

н/ци на АЛЕКСИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

5,279

0,240

53

58.

026043

земеделска

Нива

IV

частна

н/ци на АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ТОШИН

0,700

0,110

24

59.

026052

земеделска

Нива

IV

частна

„БРИДЖ 2007“ООД

4,025

0,386

85

60.

027005

земеделска

Нива

IX

частна

н/ци на АНГЕЛ САВОВ
АНТОВ

0,643

0,045

10

61.

027013

земеделска

Нива

IX

частна

н/ци на РУСА ИЛИЕВА
КОЦЕВА

3,994

0,280

62

62.

027015

земеделска

Нива

IX

частна

ЖИВКО ИВАНОВ КОЦЕВ

2,299

0,139

31

63.

027016

земеделска

Нива

IX

частна

ЕЛЕНКО КОЦЕВ ИВАНОВ

1,701

0,105

23

64.

027017

земеделска

Нива

IX

частна

н/ци на ВАСИЛ ЕЛЕНКОВ КОПАНКЬОВ

5,300

0,550

121

65.

027018

земеделска

Нива

IX

частна

н/ци на СТЕФАН МИЛКОВ МИЛКИН

2,200

0,191

42

66.

027019

земеделска

Нива

IX

частна

н/ци на СТАНКА ИВАНОВА МИЛКИНА

2,200

0,171

38

67.

027020

земеделска

Нива

IX

с т о п .о т земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
общ.

2,001

0,146

32

68.

027021

земеделска

Нива

IX

частна

н/ци на ДИМИТЪР ИВАНОВ ДОКОВ

4,500

0,391

86

69.

027023

земеделска

Нива

IX

частна

н/ци на МИЛАН ГЕОРГИЕВ ДОКОВ

6,000

0,227

50

70.

027063

земеделска

Нива

IX

частна

М И Л К А А Н Г Е ЛОВ А
ИВАНОВА

4,800

0,357

79

71.

027064

земеделска

Нива

IX

частна

МИЛЧО ТОДОРОВ ДОКОВ

4,800

0,385

85

72.

028001

земеделска

Нива

IV

частна

н/ци на ЖИВКО СИМЕОНОВ ЕЛЕНКОВ

3,400

0,086

19

73.

028002

земеделска

Нива

IV

с т о п .о т земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
общ.

0,401

0,012

3

74.

028003

земеделска

Нива

IV

частна

н/ц и на ВАСИ Л МИХАЙЛОВ ЦАКУНОВ

1,900

0,102

22

75.

028004

земеделска

Нива

IV

с т о п .о т земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
общ.

1,900

0,068

15
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Кадастрален
идентификатор
(имот
№)

76.

028005

земеделска

Нива

IV

частна

н/ци на ИВАН ВОЙЧИЛОВ ИВАНОВ

4,000

0,024

5

77.

028006

земеделска

Нива

IV

частна

н/ци на ИВАН ЕЛЕНКОВ ЖИВАНИН

5,000

0,071

16

78.

037022

земедел- Пасище, IX
ска
мера

с т о п .о т земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
общ.

5,052

0,253

56

79.

114001

земеделска

Нива

V

с т о п .о т земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
общ.

1,995

0,006

1

80.

249001

земеделска

Ливада

V

частна

НАДК А ДИМИТРОВА
СИМЕОНОВА

0,890

0,009

2

81.

249002

земеделска

Ливада

V

частна

МИЛЧО ТОДОРОВ ДОКОВ

0,900

0,322

71

82.

000019

земедел- По л с к и
ска
път

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

5,122

0,001

1

83.

000060

земедел- По л с к и
ска
път

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

2,752

0,024

5

84.

000064

земедел- По л с к и
ска
път

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

30,917

0,055

12

85.

000065

земедел- По л с к и
ска
път

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

3,739

1,422

313

86.

000122

земедел- По л с к и
ска
път

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

2,686

0,020

4

87.

000215

земедел- По л с к и
ска
път

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

2,433

1,658

365

88.

000269

земедел- По л с к и
ска
път

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

6,639

0,045

10

89.

000316

земедел- По л с к и
ска
път

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

8,101

0,020

4

90.

000330

земедел- Дере, овска
раг, яма

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

15,289

0,662

146

91.

000355

земедел- Дере, овска
раг, яма

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

0,934

0,029

6

92.

000601

земедел- По л с к и
ска
път

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

4,243

0,011

2

93.

000643

земедел- По л с к и
ска
път

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

3,765

0,001

1

94.

000670

земедел- По л с к и
ска
път

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

3,590

0,001

1

95.

000902

земедел- По л с к и
ска
път

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

10,280

0,082

18

96.

010065

земедел- По л с к и
ска
път

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

0,437

0,025

6

97.

011002

земеделска

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

0,807

0,069

15

98.

020164

земедел- По л с к и
ска
път

o б щ и н - ОБЩИНА БЕЛОГРАДска (п) ЧИК

0,157

0,009

2

99.

026002

у рбани- Д р у г а
зирана
тер. нестопанска

с т о п .о т ОБЩИНА БЕЛОГРАДобщ.
ЧИК

18,083

0,044

13

433,376

32,298

7115

Дере

Вид
собственост

Име на собственика
(три имена)
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№
по
ред

Общо:

Вид на Начин на Катетеритотрайно гория
рията
ползване
на
земята
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Площ,
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подленост на
на имо- жаща на паричта,
отчужното
дка
даване, обезщедка
тение,
лв.
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Средствата, необходими за изплащане на паричното обезщетение на собствениците, респ.
правоимащите лица, в размер общо 7115 лв., се
осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Сумата за изплащане на паричното обезщетение ще бъде внесена от инвеститора на обекта
в Банка „ДСК“ – ЕАД, София, по сметка на
правоимащите и ще се изплаща от Агенция
„Пътна инфраструктура“ по реда на чл. 39 и чл.
39а от Закона за държавната собственост след
датата на влизане в сила на Заповед № РД26/1
от 8.01.2014 г. на областния управител на област
Видин. Инвеститорът на обекта – Агенция „Пътна инфраструктура“, ще публикува съобщение
в два централни и един местен ежедневник, с
което ще уведоми собствениците на имотите в
коя търговска банка е внесено обезщетението,
определено във влязлата в сила Заповед №РД26/1
от 8.01.2014 г. на областния управител на област
Видин или в съдебното решение, и за началната
дата, от която започва изплащането му. Цитираните части от имоти се считат за отчуждени
от датата, на която паричното обезщетение бъде
преведено по сметка на правоимащите. Заповед №
РД26/1 от 8.01.2014 г. на областния управител на
област Видин ще се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 61, ал. 1 и 2 АПК. Заповед
№ РД26/1 от 8.01.2014 г. на областния управител
на област Видин подлежи на обжалване пред
Административния съд – Видин, в 14-дневен срок
от съобщаването є.
745
58. – Община Гоце Делчев на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен подробен устройствен
п л а н – п арце л ар ен п л а н з а е лек т р оп р овод
20 kV от ОШ4 до стълб 1 за обект: „Каскада
Туфча – МВЕЦ „Пирин Ват4“ на ОШ4 (облекчителна шахта 4) от главен водопровод „Туфча“,
землище на с. Корница, община Гоце Делчев,
до въздушен електропровод „Обидим“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
в общинската администрация.
564
3. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че в общинската администрация Гълъбово е внесен за разглеждане и одобряване ПУП (подробен устройствен план) – ПП
(парцеларен план) за обект „П/ст Марица-изток
400/220/31,5 kV – гр. Гълъбово, подобект: Външен
захранващ водопровод за питейни и противопожарни нужди“ с възложител „НЕК“ – ЕАД – Предприятие „Трафоелектроинвест“ – София. ПУП/ПП
предвижда проектно трасе, минаващо в зелената
ивица между асфалтовия път Гълъбово – Симеоновград и жп линията. Площта на сервитутната
зона е 60,33 m 2 в землището на гр. Гълъбово,
собственост на Община Гълъбово.
719
40. – Община гр. Долни чифлик, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че Експертният съвет при Община Долни чифлик
с Решение № 16 от протокол № 8 от 19.12.2013 г.
е приел проект на ПУП – парцеларен план за

ВЕСТНИК

БРОЙ 11

трасе на електропровод за захранване на УПИ
ІІ-014072 „за трафопост“ по КВС на с. Шкорпилов
ци. Проектът се съхранява в отдел „УТТТ“ при
Община Долни чифлик“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Долни чифлик.
638
28 . – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че в общинската администрация е постъпил
проект за изменение на подробния устройствен
план – плана за улична регулация на улица от
о.т. № 70, о.т. 70а, о.т. 160, о.т. 68, о.т. 67, о.т. 66,
о.т. 65, о.т. 64 и о.т. 61 по плана на с. Чибаовци.
С проекта се предлага отпадане на улицата и
прокарване на нова задънена улица с нови о.т.
61а, о.т. 61б, о.т. 61в и о.т. 61г през имот, собственост на наследници на Златко Стефанов Соколов;
изменение на плана за регулация на урегулираните поземлени имоти в квартали № 29 и № 30;
прокарване на задънена улица през урегулиран
поземлен имот № V – общ. в кв. 29 с нови о.т.
52а, о.т. 52б и о.т. 52 за осигуряване на достъп
до урегулиран поземлен имот № IX-43 в кв. 29.
Проектът е изложен във входното фоайе на таблото за съобщения в сградата на общинската
администрация, гр. Костинброд, ул. Охрид 1, и
на интернет страницата на Община Костинброд
на адрес: http://www.kostinbrod.bg. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
604
32. – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че в общинската администрация е постъпил
проект за подробен устройствен план – план за
улична регулация за поземлен имот № 668020 по
КВС на гр. Костинброд от о.т. 939 (при поземлен
имот № 600123 – местен път), следващ трасето на
полски път (поземлен имот № 668) като нова първостепенна улица IV клас и включващ се отново
в поземлен имот № 600123 – път за с. Хераково
при завода на „Кока-Кола ХБК България“ – АД.
С проекта за улична регулация се засягат поземлени имоти: в масив 665 – ПИ № 028 – ДПФ,
№ 032 – ДПФ, № 031 – Благой Борисов Тошев,
№ 014 – наследници на Свилен Игов Дънков,
№ 007 – общински, № 011 – наследници на Евгени
Илиев Мартинов и № 001 – наследници на Иван
Джонев Михайлов; в масив № 658 – ПИ № 073 – общински, № 045 – наследници на Георги Атанасов
Величков; в масив № 660 – ПИ № 005 – общински; в масив № 664 – ПИ № 002 – наследници на
Младен Раденков Йорданов, № 001 – Борислав
Тодоров Стоянов, № 006 – Борислав Тодоров
С т оянов, 0 07 – Бла г ой А пос т олов Сла вков,
№ 008 – наследници на Петър Кръстанов Колев,
№ 011 – Петър Димитров Гаджев, № 012 – „Еден
парк“ – ООД; в масив № 669 – ПИ № 001 – на
Марийка Гергинова Гергова; в масив № 668 – ПИ
№ 021 – общински, 048 – ДПФ, 001 – наследници
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на Петър Лозанов Ранчев, и № 020 – общински;
в масив 600 – ПИ № 151 – общински, № 080 – общински, и № 081 – общински; в масив № 667 – ПИ
№ 002 – наследници на Сеферинка Захариева
Стоянова, № 018 – общински, № 002 – наследници
на Тодор Бранков Джунев, по КВС на гр. Костинброд. Проектът е изложен във входното фоайе на
таблото за съобщения в сградата на общинската
администрация, гр. Костинброд, ул. Охрид 1, и
на интернет страницата на Община Костинброд
на адрес: http://www.kostinbrod.bg. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
605
10. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за трасе на „Канализация“ – съоръжение на
техническата инфраструктура от съществуваща
РШ 167 до ПИ 053057, местн. Гладно поле, землище на с.Баня, община Разлог, с възложител „Хай
Стандарт“ – ЕООД. Проектът е изложен в стая
№ 306 на Община Разлог. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
661
9. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – парцеларен план за обект:
път ІІ-82 „Обход на гр. Самоков от км 2+156.66
до км 4+740.11“. Парцеларният план засяга поземлени имоти в землищата на гр. Самоков и
с. Драгушиново. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
701
12. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 12 ЗУТ обявява, че
е изработен ПУП – ИПП (подробен устройствен
план – изменение на парцеларен план) във фаза
окончателен проект за строеж: „Оптична кабелна
линия Костенец – Боровец“, подобект: „с. Радуил,
община Самоков“, със следния обхват на трасето:
при км 14+500 (проектен км 14+930) сондажно
преминаване под пътя, трасето преминава в
десния обхват на пътя до км 15+140 (проектен
км 15+870), под съществуваща канавка; при км
19+400 (проектен км 20+260) трасето преминава
сондажно под пътя в десния обхват на път ІІ82, където продължава до км 20+700 (проектен
км 21+330), под съществуваща канавка; при км
20+700 (проектен км 21+330) трасето преминава
сондажно в левия обхват на пътя и продължава
до км 22+450 (проектен км 23+280), под съществуваща канавка; при км 22+450 (проектен км
23+280) преминава сондажно в десния обхват и
от км 22+450 (проектен км 23+280) до км 25+900
(проектен км 26+795), начало населено място
Боровец, оптичната мрежа се предвижда в десния обхват на пътя под съществуваща канавка.
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Окончателният проект се намира в сградата на
общинската администрация, Самоков. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
областния управител на Софийска област чрез
кмета на община Самоков.
738
147. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава
на заинтересованите страни, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) със следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 027014 и 027030
по КВС на с. Ресилово, третиращ изграждане на
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода
за питейно-битови и противопожарни нужди и
външно електрозахранване – средно напрежение,
на обект: „Три малкоетажни жилищни сгради“,
предвиден с проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 027008, местност
Над селото, по КВС на с. Ресилово, с възложител Мариана Йорданова Паризова. Проектът е
изложен в приемната на дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
при Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня,
ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания,
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Сапарева баня.
565
1. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на газопроводно отклонение
от съществуващ разпределителен газопровод в
населеното място до производствена площадка на „Паралел“ – ЕООД, в ПИ 65927.518.2 по
кадастралната карта на гр. Севлиево. Трасето
на газопроводното отк лонение е с дължина
1081 м и преминава през имоти: № 65927.130.271,
№ 65927.130.57, № 65927.79.76 и № 65927.79.70, собственост на Община Севлиево. Проектът е изложен
в стая 209 на Община Севлиево. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
659
2. – Община гр. Созопол, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план
на елемент на техническата инфраструктура
извън границите на населените места за обект:
„Второстепенна улица с о.т. 5-74-73-72-71-66-6564-62-61-60-59-58-57-56-55-54-53-52-46-47 с ширина
9 м (6 м ширина на уличното платно и тротоари
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двустранно по 1,50 м), завършваща с уширение;
второстепенна улица с о.т. 46-39 с ширина на
уличното платно от 6,78 до 6,05 м и тротоар
от 1,50 м едностранно; второстопенна улица с
о.т. 39-40-41-42-43-44-45 с ширина 9 м (6 м ширина
на уличното платно и тротоари двустранно по
1,50 м), завършваща с уширение“, осигуряващи
достъп до ПИ № 56024 и ПИ № 56025, местност
Дренака, землище с. Крушевец, община Созопол,
област Бургас. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, Созопол, пл.
Хан Крум 2, ет. 2, стая 28 (тел. 0550-25724). На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
пред общинската админстрация – Созопол.
660

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд, второ отделение, призовава Лидия Богомилова Димитрова
с последен известен адрес София, кв. Овча купел,
ул. Орхидея 7, да се яви в съда като ответник по
адм. дело № 1039/2013 г., образувано по жалба на
„Булгари“ – ЕООД, против решение № 3145 от
12.06.2012 г., постановено по адм. д. № 3622/2011 г.
по описа на АССГ, 27 състав. Делото е насрочено
за 16.04.2014 г. от 9 ч., 1 зала.
560
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Владимир
Методиев Димитров от Пазарджик чрез пълномощника му адв. Найденов против § 33 на
Постановление № 171 от 15.08.2013 г. (ДВ, бр. 74
от 2013 г.) на Министерския съвет за изменение
и допълнение на Устройствения правилник на
Министерския съвет и неговата администрация, приет с Постановление № 229 от 2009 г.,
с който се изменя приложение № 13 към чл. 8,
ал. 2 от Устройствения правилник на областните
администрации, приет с Постановление № 121
от 2000 г. на Министерския съвет, във връзка с
което е образувано адм. д. № 787/2014 г. по описа
на ВАС, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.03.2014 г.
687
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от сдружение „Център за
защита правата в здравеопазването“ с адрес София,
район „Оборище“, ул. Шипка 13, на Наредба № 20
от 2010 г. за утвърждаване на общи медицински
стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска
хирургия, пластично-възстановителна и естетична
хирургия и лицево-челюстна хирургия, издадена
от Министерството на здравеопазването (обн.,
ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм., бр. 67 и 92 от 2010 г.),
по което е образувано адм. д. № 16193/2013 г. по
описа на Върховния административен съд.
688
Апелативният съд – Варна, с решение № 29
от 28.01.2014 г. по в.т.д. № 649/2013 г. отменя Решение № 629 от 28.06.2013 г. по т.д. № 36/2013 г.
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по описа на ВОС и вместо него постановява:
обявява неплатежоспособността на длъжника
фондация „Камчийски бряг“, Варна, рег. по
ф.д. № 2659/2004 г. по описа на Варненския
окръжен съд, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Марин Дринов 58, ет. 2, ап. 4,
представлявана от Красимир Христов Тодоров,
с начална дата 1.11.2010 г.; открива производство
по несъстоятелност на длъж ника фондаци я
„Камчийски бряг“, Варна, и обявява длъжника
в несъстоятелност; постановява прекратяване на
дейността на длъжника и го лишава от правото
да управлява и да се разпорежда с имуществото
на фондацията; постановява обща възбрана и
запор върху имуществото на фондацията, както
и започване на осребряване на имуществото є;
задължава ВОС като съд по несъстоятелността
незабавно да назначи временен синдик и да насрочи първо събрание на кредиторите в срока
по чл. 630, ал. 1, т. 5 ТЗ. Решението подлежи
на касационно обжалване в 7-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Върховния касационен съд.
665
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Мария Георгиева Андонова
против Заповед № 1297 от 18.11.2013 г. на кмета на
община Благоевград, с която е одобрен: 1) Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана
за регулация (ПР) на УПИ ХVІІІ-2144, кв. 113 по
плана на V микрорайон, Благоевград – изменение
на регулационната линия между УПИ ХVІІІ-2144 и
УПИ ХІХ-2142,2443 – по имотна граница на имот с
идентификатор 04279.606.116 и отреждане на УПИ
ХVІІІ за имот с идентификатор 04279.606.116; 2)
Работен устройствен план (РУП) по действащ
ЗРП, одобрен със Заповед № 887 от 10.11.1997 г.
на кмета на община Благоевград на УПИ ХІХ2142,2443, имот с идентификатор 04279.606.115 (с
реализирано застрояване), УПИ ХVІІІ-2144, имот
с идентификатор 04279.606.116 и УПИ ХVІІ-2145,
имот с идентификатор 04279.606.120 в кв. 113
по плана на V микрорайон, Благоевград – за
свързано ниско жилищно застрояване – до кота
корниз 407.58 и кота било 408.87, е образувано
адм. дело № 16/2014 г. по описа на съда и е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.03.2014 г. от 10 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството пред съда в едномесечен
срок от обявяване на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
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на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
576
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Надежда Христова Цонева
и Марина Господинова Топузова, двете от София, против Заповед № І-С-232 от 19.07.2013 г. на
зам.-кмета по „ТСУС и ОР“ на община Петрич,
с която на основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ е одобрено изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – ПР и ПЗ за УПИ ХVІІ, кв. 40 по плана
на с. Марикостиново, община Петрич, е образувано адм. дело № 943/2013 г. по описа на съда и
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 13.03.2014 г. от 10 ч. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обнародване на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: трите имена, адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и
личния номер за чужденец и адреса, заявен в
съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
587
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на „Енергострой – ЕАП“ – ЕООД,
Пловдив, против Заповед № 480 от 20.11.2013 г.
на кмета на община Сатовча, с която е одобрено
изменение на ПУП – ПР (план за регулация) за
УПИ ІХ, кв. 57 по плана на с. Вълкосел, чрез
образуване на два нови УПИ – ІХ и ХХІІІ, кв.
57 по плана на с. Вълкосел, е образувано адм.д.
№ 1010/2013 г. по описа на съда и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.03.2014 г. от 10 ч. Заинтересуваните лица могат
да се конституират като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от обявяване на
оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда, което трябва да съдържа:
трите имена, адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
трите имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата
на търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
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желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
668
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 и чл. 192 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от областния управител на област с
административен център Благоевград със Заповед
№ ОА-АК-648 от 19.12.2013 г. на Наредбата за
условията и реда за разкопаване на елементите
на техническата инфраструктура на територията на община Гърмен, приета с Решение № 446
по протокол № 26 от заседание на Общинския
съвет – с. Гърмен, на 6.11.2013 г. Образувано е
адм.д. № 1041/2013 г. по описа на съда, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 14.03.2014 г. от 10 ч.
729
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба, подадена от Атанас Иванов
Кузманов от Плевен и Стоянка Иванова Димова
от с. Юнаците, област Пазарджик, против Заповед
№ 656 от 11.11.2013 г. на кмета на община Пещера,
с която се одобрява проект за ЧИ на ПУП – ПР
за изменение регулацията между УПИ ІІІ-790 и
УПИ ІV-791 по съществуващи имотни граници
с ПИ № 791 в кв. 58 по ПУП на с. Радилово,
община Пещера. По жалбата е образувано АД
№ 983/2013 г. по описа на Административния
съд – Пазарджик, което е насрочено за 12.03.2014 г.
от 10 ч. Заинтересуваните лица имат право да
се конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
667
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпила жалба от Атанас Сотиров Сотиров,
Иванка Иванова Сотирова, Евгения Цветкова
Костадинова, Методи Андонов Попов, Илияна
Иванова Кордева, Георги Атанасов Кордев, Антон Методиев Попов, Сотир Атанасов Сотиров,
Любомира Иванова Динчева, Бончо Събков
Йорданов, Веселка Любомирова Динчева, Спас
Димитров Иванов и Ина Антонова Попова, всички от Пазарджик, подадена от адв. Магдалена
Сотирова Попова – АК гр. Пазарджик, против
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик в частта є на
чл. 34а, ал. 1, букви „а“ и „в“, чл. 59, ал. 1 и 2,
чл. 81б, т. 1 и 4, чл. 81в, т. 1 и 2, чл. 81г, т. 1 и
2, чл. 81д, т. 1 и 2 от същата, изменена с Решение № 6 от 4.02.2010 г., взето с протокол № 1 на
ОбС – гр. Пазарджик. По жалбата е образувано
адм. дело № 76 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2014 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
26.02.2014 г. от 11 ч.
628
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Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от Теопинка Сотирова Янева от
Пазарджик против Решение № 231 от 25.11.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Пазарджик, с което е
одобрен проект на ПУП – ПР и ПЗ, обхващащ
част от Зона с потенциал за икономическо развитие (Ик1), определена от ИПГВР – Пазарджик,
както следва: на север – ул. Атанас Бабата (от
бул. Царица Йоанна до ул. Д-р Никола Ламбрев),
ул. Д-р Н. Ламбрев (от ул. Ат. Бабата до ул. Мильо
Войвода), от кръстовището на ул. Д-р Н. Ламбрев
до моста на ул. Искра, от моста на ул. Искра
по протежение на река Марица до югоизточния
ъгъл на кв. 7, от югоизточния ъгъл на кв. 7 до
кръстовището на ул. Заводска и ул. Синитевска; на юг – ул. Заводска (от кръстовището на
последната с ул. Синитевска по протежение на
напоителен канал до пресичането му с жп линия
София – Пловдив), по протежение на жп линия
София – Пловдив в северозападна посока до строителната граница на гр. Пазарджик, по протежение
на строителната граница на гр. Пазарджик до жп
линия София – Пловдив, по протежение на жп
линия София – Пловдив в югоизточна посока до
Пещерско шосе, по Пещерско шосе (от надлез
на жп линия София – Пловдив до кръстовище
с бул. Царица Йоанна); на запад – бул. Царица
Йоанна (от Пещерско шосе до ул. Ат. Бабата),
съгласно означенията на приложения проект. По
жалбата е образувано адм.д. № 59/2014 г. по описа
на съда. Заинтересуваните лица имат право да се
конституират като ответници в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление със съдържанието по
чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
629
Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от А. Сотиров,
М. Попов, И. Кордева, Г. Кордев, А. Попов, С.
Сотиров, Л. Динчева и Б. Йорданов – всичките
със съдебен адрес Пазарджик, ул. Хан Крум 1, адв.
М. Попова, против Наредбата за огранизацията
и безопасността на движението, дисциплината на
водачите на превозни средства и пешеходците в
община Пазарджик, в частта є на чл. 9, ал. 1, 4,
5 и 6; чл. 10, т. 6; чл. 11, ал. 1 и 2; чл. 12, т. 2б и
т. 13, буква „й“; чл. 24, т. 3 от същата, изменена с
Решение № 220 от 26.11.2009 г., взето по протокол
№ 19 на ОбС – гр. Пазараджик. По оспорването
е образувано адм.д. № 75/2014 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик, насрочено
за разглеждане в о.с.з. на 26.02.2014 г. от 11,15 ч.
730
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че в съда е
образувано адм. дело № 3/2014 г. по описа на
съда, което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 13.03.2014 г. от 13,30 ч. и по
което предмет на оспорване е Решение № 1049
от 20.12.2013 г. на Общинския съвет – гр. Нова
Загора, в частта му относно т. 2 и 3, с които е
приета план-сметка за определяне разходите по
видове дейности и населени места в дейност „Чистота“ в Община Нова Загора за 2014 г., съгласно
приложения № 1 и 1.1. и е определен размерът
на таксата за битови отпадъци през 2014 г. за
жилищни и нежилищни имоти на физически и
юридически лица.
588
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Административният съд – Сливен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че в съда е образувано адм. д.
№ 14/2014 г., което е насрочено за разглеждане
в открито с.з. на 5.03.2014 г. в 14,45 ч. и по което
предмет на оспорване е разпоредбата на чл. 18,
ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр. Сливен, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска
администрация, изменен с Решение № 1002 от
28.11.2013 г. на Общинския съвет – гр. Сливен.
666
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. д. № 11835/2013 г. по описа на ІІ отделение,
30 състав, по жалба на Етажна собственост на
ул. Подуево 7, ж.к. Борово, район „Красно село“,
София, срещу Решение № 404 от 18.07.2013 г. на
Столичния общински съвет, с което се одобряват
плановете за застрояване и регулация на м. Ж.к.
Борово в определен обхват, от който са изключени изчерпателно изброени УПИ, в частта му
досежно кв. 330г, УПИ ХVІ-1794, общ., за „ЖС
и спорт“, ж.к. Борово. В едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да
се конституират като ответници по делото чрез
подаване на заявление до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
697
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. дело № 10770/2013 г. по описа на ІІ отделение,
22 състав, насрочено за 14.03.2014 г. от 9,30 ч. по
жалба на „Марков и сие“ – ЕООД, срещу Решение № 187 по протокол № 38 от 11.04.2013 г. на
Столичния общински съвет в частта относно
УПИ ХVІІ – за озеленяване с режим на Тго.
В едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда със съдържанието, определено в чл. 218,
ал. 4 ЗУТ и приложенията, посочени в чл. 218,
ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
631
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм.д.
№ 5190/2013 г. на ІІ отделение, 22 състав, насрочено за 28.03.2014 г. от 9 ч., по жалбата на „Пи
Ейч Вайнс“ – ЕООД, представлявано от Филип
Харманджиев, за обявяване на нищожността на
Заповед № 03-РД/1863 от 1.08.2011 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
в частта по раздел І, т. 6, думите „но не по-малко
от 2500“. Лицата, за които оспореният акт е благоприятен, могат да встъпят като страни наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото. Ако
с процесуално действие страна, встъпила след
първото заседание, стане причина за отлагане на
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делото, тя понася независимо от изхода на делото
разноските за новото заседание, по събирането
на новите или повторното събиране на събраните
вече доказателства, разноските на другата страна
и на нейния представител за явяване по делото, а
също така заплаща допълнителна държавна такса
в размер една трета от първоначално платената,
но не по-малко от 100 лв. Лицата, които имат
правен интерес, могат да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да имат право да искат повтаряне на извършени
процесуални действия. Това те следва да направят
с писмена молба с приложени към нея преписи
за другите страни в производството.
632
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано адм. дело
№ 10433/2013 г. на ІІІ троен състав, насрочено за
11.04.2014 г. от 9 ч. по жалбата на Иван Митов
Петров срещу Наредбата за реда и условията
за пътуване с обществения градски транспорт
на територията на Столична община, приета с
Решение № 520 по протокол № 48 от 26.09.2013 г.
на Столичния общински съвет.
633
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпила жалба от „Палас – Димов“ – ЕООД, с искане за отмяна на раздел І
„Такса за битови отпадъци“ на глава ІІ „Местни
такси“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите
на територията на община Раднево, приета с
Решение № 430 от 30.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Раднево, по което е образувано адм. дело
№ 546/2013 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, насрочено за 20.03.2014 г.
от 10,30 ч.
630
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от Ростислава Захариева
Жекова против Решение № 511 от 6.12.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Хасково, в частта му по
т. 2, касаеща промяна в чл. 26, ал. 3 от Наредбата
за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Хасково, в частта на алинеята по букви „а“ и
„в“. По жалбата е образувано адм.д. № 5/2014 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 12.03.2014 г. от 11 ч.
575
Районни ят съд – гр. Кубрат, г ра ж данска
колегия, ІІІ състав, призовава Айше Салиева
Ибрямова, родена през 1920 г., без регистриран
постоянен и настоящ адрес в Република България,
като ответница по гр. д. № 570/2013 г. по описа
на РС – Кубрат, заведено от Хатидже Мустафа
Моллавели от с. Острово, област Разград, с правно
основание чл. 341 и сл. ГПК – делба на останали
в наследство от общия им наследодател Емине
Салиева Гьочгялдиева недвижими имоти, да се
яви в съда в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“ за връчване
на преписи от исковата молба с приложенията
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към нея. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
698
Районният съд – Разлог, уведомява Вячеслав
Вячеславович Уливанов, руски гражданин, собственик на апартамент F4, намиращ се в комплекс „Пирин Маунтин Резиденс“, вх. В, Банско,
ул. Глазне, УПИ ІІІ-3141, кв. 301, че срещу него
е предявен иск по чл. 6, ал. 1, т. 8 и 10 ЗУЕС.
Указва на Вячеслав Вячеславович Уливанов, че
може в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да получи книжата по делото в канцеларията на Районния съд – Разлог,
стая № 4, както и да посочи адрес в страната,
на който да бъде призован по делото.
589
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 84
състав, е образувал гр. д. № 19308/2013 г. по иск с
правно основание чл. 560 – 569 ГПК от „Ромпет
рол България“ – ЕАД; кани държателя на записа
на заповед, издаден на 7.01.2014 г. в София, да
заяви по настоящото дело правата си върху записа на заповед най-късно до откритото съдебно
заседание, насрочено на 15.04.2014 г. от 11,30 ч.,
когато ще се разгледа молбата на „Ромпетрол
България“ – ЕАД, за обезсилване на записа на
заповед; в случай че в указания срок държателят
не заяви своите права, ценната книга ще бъде
обезсилена; заповядва да не се извършват плащания по гореописаната ценна книга на заповед;
насрочва делото в открито съдебно заседание на
15.04.2014 г. от 11,30 ч., за когато да се призове
молителят „Ромпетрол България“ – ЕАД; препис
от заповедта да се постави на определеното за това
място в съда и да се изпрати на „Добруджански
хляб“ – АД, Добрич.
669
Тутраканският районен съд призовава Фейме (Фатме) Мустафова Кадирова, родена 1910 г.
в с. Нова Черна, област Силистра, да се яви в
съда като ответница в двуседмичен срок считано от обнародването в „Държавен вестник“ за
получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно
с исковата молба и приложенията към нея във
връзка с предявения от Александър Филипов
Мартинов и др. иск по чл. 124, ал. 1 ГПК по
гр. д. № 479/2013 г., както и да посочи съдебен
адрес. В противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като съдът ще
назначи особен представител.
590
Добричкият окръжен съд, гражданско отделение, уведомява, че е образувано гр.д. № 828/2013 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане по
реда на чл. 28 ЗОПДИППД (отм.) от Комисията
за отнемане на незаконно придобито имущество
(КОНПИ), с БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Пламен Георгиев Димитров, с предявени
искове по ЗОПДИППД (отм.) против Атанас
Илиев Тончев, Елена Петрова Тончева и Илияна
Атанасова Илиева, както следва:
І. Против Атанас Илиев Тончев искове с правно
основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
1. За отнемане в полза на държавата на 1/2
ид. ч. от поземлен имот с площ 1880 кв. м, по
скица 1780 кв. м, представляващ УПИ ІХ, пл.

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

№ 211 в кв. 22 по плана на с. Царевец, Добричка
община, ведно с 1/2 ид. ч. от построената в него
къща, състояща се от две стаи и салон, придобит от ответника по силата на Решение № 28
от 18.02.2009 г., том ІІ, стр. 71 – 74, постановено
по гр.д. № 1830/2007 г. по описа на Добричкия
районен съд, с което е бил обявен за окончателен сключеният на 2.03.2006 г. между Исмаил
Исмаил Хасан като продавач и Атанас Тончев
като купувач предварителен договор за покупкопродажба на описания недвижим имот. Ищецът
сочи, че покупната цена на имота възлиза на
1400 лв., като поради липса на установени законни източници на доходи 1/2 ид. част от имота
следвало да бъде отнета в полза на държавата.
2. За отнемане в полза на държавата на следните парични суми:
а) сумата 230,79 лв., представляваща средства,
внесени по разплащателна сметка в евро IBAN
BG 76 СЕСВ 9790 1491 0542 00 при „ЦКБ“ – АД,
с тит ул яр Атанас Илиев Тончев; съобразно
изложеното в мот иви раното искане су мата
представлява левовата равностойност на 118
евро, внесени от ответника Тончев през 2009 г.
по посочената банкова сметка, по която на
18.11.2008 г. е бил усвоен потребителски кредит
в размер 5000 евро, или 9779,15 лв., със срок за
погасяване – 20.10.2013 г., и месечна вноска 117,71
евро; ищецът твърди, че поради липса на законен
източник на доходи посочената сума следва да
бъде отнета в полза на държавата;
б) сумата 2825,32 лв., представляваща средства, внесени от Атанас Илиев Тончев по разплащателна сметка в левове с IBAN BG 32 FINV
915010 BGN ORWRJ при „ПИБ“ – АД, открита
на 11.08.2010 г. с титуляр Кремена Иванова Георгиева; според посоченото в искането сметката е
била открита на 11.08.2010 г. със салдо 1,17 лв. и
по нея са били правени вноски за погасяване на
задължения по кредитна карта от ответника Атанас Тончев, както следва: през 2011 г. – 37,32 лв.,
и през 2012 г. – 2788 лв.; тъй като извършваните
от ответника вноски са били с парични средства, които не произтичат от законни доходи, то
според ищеца следвало да бъдат отнети в полза
на държавата;
в) сумата 25 деноминирани лв., представляваща номиналната стойност на притежаваните
от Атанас Илиев Тончев дружествени дялове в
капитала (25 000 от 50 000 неденоминирани лв.)
на „АВЕ И КО“ – ООД, ЕИК 124050991, рег. с Решение № 455 от 11.03.1997 г. по ф.д. № 252/1997 г.
на ДОС, със седалище и адрес на управление:
Добрич, ул. Сан Стефано 10, вх. Б, ет. 5, ап. 9,
представлявано от Атанас Илиев Тончев и Венцислав Христов Арабаджиев;
г) сумата 5000 лв., представляваща номиналната стойност на притежаваните от Атанас
Илиев Тончев дружествени дялове в капитала (5000 лв.) на „Н АС – КО“ – ЕООД, ЕИК
124512387, рег. с Решение № 670 от 13.03.2000 г.
по ф.д. № 414/2000 г. на ДОС, със седалище и
адрес на управление: Добрич, ул. Сан Стефано
10, вх. Б, ет. 5, ап. 9, представлявано от Атанас
Илиев Тончев; според твърденията на ищцовата
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страна за придобиването на дружествените дялове в „АВЕ И КО“ – ООД, „НАС – КО“ – ЕООД,
от страна на ответника Тончев не е бил установен законен източник на доходи, поради което
общата сума в размер 7525 лв., представляваща
номиналната стойност на дяловете, следва да
бъде отнета в полза на държавата;
д) сумата 4700 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 25.10.2010 г. с
падеж 30.04.2011 г., поето от Ивайло Атанасов
Христов към Атанас Илиев Тончев; съобразно
становището на ищцовата комисия предадената
от ответника в полза на Ивайло Атанасов Христов сума не произтича от законен източник на
доходи, поради което следва да бъде отнета в
полза на държавата; по делото ищецът е представил единствено Заповед № 27 от 16.05.2011 г. за
изпълнение на парично задължение въз основа
на документ, издаден по ч.гр.д. № 2338/2011 г.
по описа на Добричкия районен съд, с което
Ивайло Атанасов Христов е бил осъден да заплати на ответника Тончев посочената сума и
на посоченото основание, но самият запис на
заповед в оригинал или в заверен от страната
вид не е представен като доказателство.
ІІ. Иск, предявен против Атанас Илиев Тончев, с правно основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД
(отм.) за отнемане в полза на държавата на
су мата 250 0 лв., пол у чена от последни я от
п рода жбата на п ри т ежа ва н и т е о т нег о 250
дружествени дяла с номинална стойност 10 лв.
всеки един от капитала в общ размер 5000 лв.
на „СНИТ – 2009“ – ООД, ЕИК 200815373, рег.
в ТР на 12.08.2009 г., със седалище и адрес на
управление: Добрич, ул. Сан Стефано 10, вх. Б,
ет. 5, ап. 10. Според ищеца поради липсата
на установени законни източници на доходи
цитираните суми следвало да бъдат отнети в
полза на държавата. Видно е от представените
към мотивираното искане доказателства, че с
решение по протокол № 1 от 7.08.2009 г. е било
учредено посоченото дружество от ответника
Тончев и от Иван Константинов Милев, като
всеки съдружник е у частвал в капитала на
дружеството с 250 дяла по 10 лв. всеки. На
3.05.2010 г. ответникът е продал своите дялове
на Кремена Иванова Георгиева с договор с
нотариална заверка на подписите, рег. № 2610,
на нотариус с район на действие ДРС, вписан
под № 158 на НК – гр. София.
ІІІ. Предявени са и искове против Атанас Илиев
Тончев и Елена Петрова Тончева с правно основание
чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД (отм.)
за отнемане в полза на държавата на следните
недвижими имоти и движими вещи:
1. 1/2 и д.ч. от следни я недви ж им имот,
представляващ дворно място с площ 2230 кв. м,
намиращо се в с. Радан Войвода, община Вълчи дол, област Варна, представляващо УПИ
ІІ-336 в кв. 73 по плана на с. Радан Войвода,
заедно с построените в него жилищна сграда
и стопански постройки, придобит по силата на
н.а. за продажба на недвижим имот № 127, т. І,
рег. № 697, дело № 124/7.04.2005 г. на нотариус
с район на действие РС – Девня, вписан под
№ 465 на НК – гр. София, сключен между Бо-
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жанка Божанова Стефанова и Божан Цветков
Стефанов, от една страна, като продавачи и
Атанас Илиев Тончев, от друга, като купувач
по време на брака му с Елена Петрова Тончева.
Според твърденията на ищеца, 1/2 ид. част от
имота била придобита от бившите съпрузи при
режим на СИО, която след прекратяване на
брака им с развод се превърнала в обикновена
съсобственост. Тъй като липсвали установени
законни източници на доходи, при добитата
1/2 ид. част от недвижимия имот, придобита в
съсобственост от ответниците в равни дялове,
следвало да бъде отнета в полза на държавата.
2. Следните парични суми:
– сумата 6400 лв., предоставена в заем от
Атанас Илиев Тончев на Валерия Милчева Крумова, съгласно договор от 11.11.1997 г., обективиран в н.а. за договорна ипотека № 108, том І,
от 11.11.1997 г. на РС – Добрич;
– сумата 1200 лв., предоставена в заем от
Атанас Илиев Тончев на Султанка Димова Асенова и представляваща задължение по договор
за заем от 11.01.1999 г.;
– сумата 13 375 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 4.08.2000 г. с падеж
3.07.2001 г., поето от Иса Сюлейман Мехмедов
към Атанас Илиев Тончев, погасено от Иса
Сюлейман Мехмедов на 21.08.2006 г.;
– сумата 3500 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 17.01.2001 г. с падеж
16.03.2001 г., поето от Огнян Милев Великов към
Атанас Илиев Тончев;
– сумата 10 000 лв., предоставена в заем от
Атанас Илиев Тончев на Димитър Димитров
и Николинка Димитрова, съгласно договор от
9.08.2001 г., обективиран в нотариален акт за
договорна ипотека № 148, том ІІ, дело № 3497
от 9.08.2001 г. на СВ – Добрич;
– сумата 700 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 21.08.2001 г. с падеж
31.08.2001 г., поето от Емилия Миткова Русева
към Атанас Илиев Тончев;
– сумата 1000 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 13.11.2001 г. с падеж
26.11.2001 г., поето от Янко Кирчев Стоянов към
Атанас Илиев Тончев;
– сумата 1500 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 12.12.2001 г. с падеж
11.01.2002 г., поето от Пламен Иванов Пейчев
към Атанас Илиев Тончев;
– сумата 2000 лв., представляваща предоставен на 29.01.2002 г. заем от Атанас Илиев Тончев
на Албена Каранфилова Ангелова;
– сумата 22 746 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 29.01.2002 г. с падеж
28.02.2002 г., поето от Огнян Милев Великов
към Атанас Илиев Тончев;
– сумата 1955,83 лв., представл яваща задължение по запис на заповед от 27.02.2002 г. с
падеж 28.03.2002 г., поето от Емилия Миткова
Русева към Атанас Илиев Тончев;
– сумата 3911,66 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 7.08.2002 г. с падеж
6.09.2002 г., поето от Димчо Иванов Стоянов към
Атанас Илиев Тончев;
– сумата 300 лв., представляваща предоставен
на 19.08.2002 г. заем от Атанас Илиев Тончев на
Мирослав Косев Димитров;
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– сумата 18 000 лв., предоставена в заем от
Атанас Илиев Тончев на Даниела Цвяткова,
съгласно договор от 28.10.2002 г., обективиран в
нотариален акт за договорна ипотека № 62, том
ІІІ, дело № 3949 от 28.10.2002 г. на СВ – Добрич;
– сумата 9000 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 5.03.2003 г. с падеж
3.06.2003 г., поето от Ванко Русев Димитров към
Атанас Илиев Тончев;
– сумата 300 лв., представляваща предоставен
на 26.04.2003 г. заем от Атанас Илиев Тончев на
Светлана Георгиева Янкова;
– сумата 1500 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 29.08.2003 г. с падеж
27.09.2003 г., поето от Калин Иванов Калев към
Атанас Илиев Тончев;
– сумата 9000 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 5.11.2003 г. с падеж
4.01.2004 г., поето от Бончо Александров Димит
ров към Атанас Илиев Тончев;
– сумата 9000 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 5.11.2003 г. с падеж
30.06.2004 г., поето от Ванко Русев Димитров
към Атанас Илиев Тончев, погасено от Ванко
Русев Димитров на 10.05.2007 г.;
– сумата 450 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 2.12.2003 г. с падеж
1.01.2004 г., поето от Ванко Русев Димитров към
Атанас Илиев Тончев, погасено от Ванко Русев
Димитров на 21.07.2005 г.;
– сумата 6600 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 2.04.2004 г. с падеж
30.04.2004 г., поето от Орхан Рамадан Юркюш
към Атанас Илиев Тончев;
– сумата 500 лв., представляваща предоставен
на 20.04.2004 г. заем от Атанас Илиев Тончев на
Стефан Стефанов Щърбанов;
– сумата 1800 лв., представляваща предоставен на 2.08.2004 г. заем от Атанас Илиев Тончев
на Альоша Мартинов Альошев;
– сумата 5350 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 2.10.2004 г. с падеж
1.11.2004 г., поето от Дженгис Исмаил Хасан
към Атанас Илиев Тончев;
– сумата 1000 лв., представляваща предоставен на 14.10.2004 г. заем от Атанас Илиев Тончев
на Неджияти Алиш Хюсеин;
– сумата 2500 лв., представляваща част от
предоставен на 20.10.2004 г. заем от Атанас
Илиев Тончев на Хамид Али Хамидов и Силвия Пламенова Хамидова, съгласно договор от
20.10.2004 г., обективиран в нотариален акт за
договорна ипотека № 85, том ІV, дело № 6177 от
20.10.2004 г. на СВ – Добрич;
– сумата 6700 лв., представляваща задължение по запис на заповед от 24.03.2005 г. с падеж
22.04.2005 г., поето от Надя Асенова Козалиева
към Атанас Илиев Тончев.
Съобразно изложените в мотивираното искане
твърдения сумите са били предоставени от ответника Тончев при липсата на законни източници
на средства. В искането не се съдържат твърдения относно причините за насочване на иска
и против ответницата Елена Петрова Тончева.
– Сумата 422,13 лв., представляващи средства, изтеглени от спестовна сметка в щ.д.
№ 1832840543147011 при „Юробанк и Еф Джи
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България“ – АД, открита на 4.06.1998 г., с титуляр
Атанас Илиев Тончев; според изложените в мотивираното искане твърдения ответникът е разкрил
на 4.06.1998 г. спестовна сметка в щатски долари
№ 1832840543147011, закрита на 23.09.1998 г.; на
4.06.1998 г. по сметката са постъпили 250 щатски
долара с левова равностойност 418 775 неденоминирани лв., които ведно с натрупаната лихва
и в общ размер 422 125 неденоминирани лева
са били изтеглени от титуляря на 23.09.1998 г.;
доколкото не е бил установен законен източник
на внесените по банковата средства суми в размер
418 755 неденоминирани лв., ищецът счита, че
и на основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) изтеглената сума в размер
422,13 деноминирани лв. следва да бъде отнета
в полза на държавата.
ІV. КОНПИ е предявила против Илияна Атанасова Илиева, дъщеря на ответниците Тончеви,
иск с правно основание чл. 8 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) за отнемане в полза на държавата на 1/3 ид.ч. от следния недвижим имот:
дворно място с площ 2869 кв. м, представляващо
поземлен имот № 5010043 с площ на целия имот
2377 кв. м, от които са отредени, както следва:
1099 кв. м за път; 70 кв. м попадат в УПИ V-42
и 20 кв. м в УПИ VІ-42 и поземлен имот № 282
с площ 492 кв. м в квартал 11 по плана на с. Камен бряг, община Шабла. По отношение на този
иск ищецът твърди, че имотът следва да бъде
конфискуван, тъй като при придобиването му
праводателят на ответницата Илиева – Атанас
Тончев, не е разполагал със законен източник
на средства. В тази връзка ищцовата комисия е
посочила, че по силата на нотариален акт № 18,
том VІІ, рег. № 8624, дело № 758 от 12.10.2004 г.
на нотариус с район на действие ДРС, вписан
под № 158 на НК – гр. София, Атанас Тончев по
време на брака му с Елена Тончева е придобил
правото на собственост върху следния поземлен имот – дворно място с площ 2450 кв. м,
представляващо имот с пл. № 319, за който е
отреден парцел І с площ на парцела 2520 кв.м в
кв. 89 по плана на с. Бдинци, Добричка община,
ведно с построената в него къща за живеене.
Имотът е бил дарен на Илияна Атанасова Илиева от ответниците Атанас и Елена Тончеви с
нотариален акт № 52, том VІ, рег. № 7135, дело
№ 525 от 22.07.2005 г. на нотариус № 158. От
своя страна ответницата Илиева е сключила с
Христо Славов Контров договор за замяна на
недвижими имоти, обективиран в н. а. № 195,
том І, рег. № 1135, дело № 69 от 3.02.2006 г. на
нотариус № 158, като срещу прехвърлянето на
придобития по дарение описан недвижим имот
придобива в замяна правото на собственост върху
1/3 ид. ч. от следния недвижим имот: празно
дворно място с площ 2869 кв. м, представляващо
поземлен имот № 5010043 с площ на имота 2377
кв. м, от които са отредени, както следва: 1099
кв. м за път; 70 кв. м в УПИ V-42 и 20 кв. м в
УПИ VІ-42 и поземлен имот № 282 с площ 492
кв. м в квартал 11 по плана на с. Камен бряг,
община Шабла, който имот би следвало да бъде
отнет в полза на държавата.
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V. С мотивираното искане са предявени против
Атанас Илиев Тончев и Елена Петрова Тончева
искове с правно основание чл. 4, ал. 2 във връзка с
чл. 10 ЗОПДИППД (отм.) за отнемане в полза на
държавата на следните парични суми:
– сумата 12 000 деноминирани лв., получена
от продажбата на недвижим имот, намиращ се
в гр. Добрич, ж.к. Добротица, блок № 16, ет. 6,
вх. Д, ап. 16, състоящ се от три стаи, кухня,
баня, тоалетна, пералня, антре, коридор и две
тераси, с площ 82,88 кв. м с принадлежащо избено помещение № 16 с площ 4,62 кв. м ведно с
5,6872 % ид.ч. от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото; правото на
собственост върху горния имот е било придобито
от Атанас Илиев Тончев по време на брака му с
Елена Петрова Тончева по силата на н. а. № 83,
т. ХХХІV, дело № 9845/11.12.1997 г. на нотариус
при ДРС и е било отчуждено от ответниците
Тончеви с нотариален акт № 71, том Х, дело
№ 2944/20.07.1998 г. на РС – Добрич;
– сумата 24 076 лв., представляваща остатък
от действително полученото от продажбата на
недвижим имот – поземлен имот с пл. № 138,
намиращ се в с. Паскалево, област Добрич, с
площ 1900 кв. м, от които 890 кв. м са включени
в имот с пл. № І-138, целият с площ 930 кв. м,
960 кв. м са включени в имот с пл. № ІІ-138,
целият с площ 1060 кв. м, и 50 кв. м са включени в имот с пл. № ХІІІ-261 в кв. 36 по плана на
селото ведно с построените в имот пл. № І-138
жилище, състоящо се от три стаи, салон и изба,
със застроена площ 55,50 кв. м, и построените в
имот пл. № ІІ-138 жилище, състоящо се от една
стая, санитарен възел и складово помещение,
със застроена площ 36 кв. м и гараж със застроена площ 24 кв. м; правото на собственост
върху горния имот е било придобито от Атанас
Илиев Тончев по време на брака му с Елена
Петрова Тончева по силата на н. а. за продажба
№ 103, т. І, рег. № 604, дело № 93/19.05.2004 г. на
нотариус с район на действие ДРС, вписан под
№ 176 на НК – гр. София, и е било отчуждено от
ответниците Тончеви с н. а. № 159, том ІІ, рег.
№ 1942, дело № 109/23.02.2005 г. на нотариус с
рег. № 158 с район на действие ДРС;
– сумата 1500 лв., получена от продажбата
на недвижим имот – дворно място, с площ 1400
кв. м, представляващо имот с пл. № 323, парцел
ХХVІІІ в кв. 37, стара регулация – пл. № 167,
парцел ХІ в кв. 43 по плана на с. Стефаново,
Добричка община; правото на собственост върху
имота е било придобито от Атанас Илиев Тончев
по време на брака му с Елена Петрова Тончева
съгласно н. а. за продажба № 157, т. VІІІ, рег.
№ 10536, дело № 944/13.12.2004 г. на нотариус
№ 158 и е било отчуждено от ответниците Тончеви
по силата на н. а. № 147, том ІІІ, рег. № 2973,
дело № 191/24.03.2005 г. на нотариус № 158 с
район на действие ДРС;
– сумата 1802 лв., получена от продажбата
на недвижим имот – нива с площ 8,190 дка,
намираща се в землището на с. Мали извор,
община Тервел, област Добрич, местност та
Срещу селото, ІV категория, съставляваща имот
№ 006067 по плана за земеразделяне на селото;
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правото на собственост върху имота е било
придобито от Атанас Илиев Тончев по време на
брака му с Елена Петрова Тончева съгласно н. а.
№ 157, т. ІІ, рег. № 1585, дело № 264/23.06.2005 г.
и е било отчуждено с н. а. № 194, том ІІ, рег.
№ 1649, дело № 285/27.04.2006 г. на нотариус с
район на действие РС – гр. Тервел, с рег. № 174
на НК – гр. София;
– сумата 1000 лв., представляваща остатък
от действително полученото от продажбата на
лек автомобил, марка „Пежо“, модел „406“ с
рег. № ТХ 47 33 Т, рама № VF38BP8CE80274309,
двигател № PSA8C10DA9U4230851, дата на първа
регистрация 29.06.1996 г., отчислен на 23.03.1998 г.,
по време на брака на ответниците Тончеви.
Уведомяваме, че трети лица могат да встъпят
в делото и да предявят искове срещу страните в
срока по чл. 225, ал. 2 ГПК – до приключване на
съдебното дирене пред първоинстанционния съд.
Делото е насрочено за първо съдебно заседание на 28.05.2014 г. от 14 ч.
591
Плевенският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано
гр. д. № 1065/2013 г. по предявено на 15.10.2013 г.
мотивирано искане (искова молба), вписано в
СВ при АВ – Плевен, на 17.10.2013 г. от КОНПИ,
София, представлявана от председателя Пламен
Димитров, против Събчо Спасов Младенов, към
момента в Затвора – Плевен, Ваня Георгиева
Младенова от Плевен, ул. Георги Костадинов 5,
ап. 2, и Спас Събчев Младенов за отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
стойност 445 354,18 лв., а именно:
І. От ответника Събчо Спасов Младенов на
основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
1. Наличната сума в размер 10 лв. по разплащателна сметка № BG31STSA93000003909117 в
левове, открита на 5.05.1995 г. в „Банка ДСК“, с
титуляр Събчо Спасов Младенов.
2. Наличната сума в размер 50 лв. по разплащателна сметка в левове № BG65STSA93000003909572,
открита на 7.06.1996 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Събчо Спасов Младенов.
3. Сумата в размер 50 лв., притежавани от
Събчо Спасов Младенов, и представл яваща
равностойността на дружествения капитал на
„Дел та – ТМ“ – ЕООД, ЕИК 114048910, със
седалище и адрес на управление: Плевен, п. к.
5800, ул. Димитър Константинов 29, вх. Б, ет. 1,
ап. 4, представлявано от едноличния собственик
Събчо Спасов Младенов.
4. Сумата в размер 25 лв., представляваща
равностойността на 1 дял с номинална стойност 25 000 неден. лв., притежавани от Събчо
Спасов Младенов в капитала (50 000 неден. лв.,
разпределен в 2 дяла с номинална стойност
25 000 неден. лв. всеки) на „Петролат – М Експрес“ – ООД, ЕИК 114055919, със седалище и
адрес на управление: Плевен, п. к. 5800, ул. Сергей
Румянцев 81, представлявано от Събчо Спасов
Младенов и Милка Димитрова Топалова.
5. Сумата в размер 25 лв., представляваща
равностойността на 250 дяла по 100 неден. лв.
всеки, притежавани от Събчо Спасов Младенов в
капитала (50 000 неден. лв., разпределен в 500 дяла
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с номинална стойност 100 неден. лв. всеки) на
„Трейд Инвест – 94“ – ООД, ЕИК 114591176,
със седалище и адрес на управление: Плевен,
пл. Възраж дане 1, представлявано от Събчо
Спасов Младенов.
6. Сумата в размер 1650 лв., представляваща
равностойността на 33 дяла по 50 лв. всеки, притежавани от Събчо Спасов Младенов в капитала
(5000 лв., разпределени в 100 дяла с номинална
стойност 50 лв. всеки) на „Българо-румънски Бизнес център“ – ООД, ЕИК 114690936, със седалище
и адрес на управление: Русе, бул. Тутракан 22,
представлявано от Събчо Спасов Младенов и
Стефан Спасов Маршаков.
7. Специален автомобил марка „ГАЗ“, модел
„53 спец.“, с рег. № ЕН 0525 Т, рама № 62188,
двигател № 17954.
ІІ. От ответниците Събчо Спасов Младенов и
Ваня Георгиева Младенова на основание чл. 4, ал. 1
във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД (отм.):
Лек а в т о мо би л м а рк а „ Ме рц ед е с“, мо д е л „С 3 5 0 Т Д “ с р е г. № Е Н 4 9 7 0 В А ,
р а м а № W D B 14 0 1 3 41 A 3 0 3 6 8 5 , д в и г а т е л
№ 60397112019795.
ІІІ. От ответницата Ваня Георгиева Младенова на основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.):
1. С у мата в размер 38 425,18 лв., внесена за погасяване на по т реби т елск и к реди т
№ 68090479, отпуснат на 10.07.2002 г. и погасен
на 16.04.2007 г. по сметка № 0000000006890479 в
„Банка ДСК“ – ЕАД.
2. Сумата в размер 100 000 лв., представляваща равностойността на 100 дяла по 1000 лв.
всеки, притежавани от Ваня Георгиева Младенова в капитала (100 000 лв.) на „Елена С.
В. 97“ – ЕООД, ЕИК 130324646, със седалище и
адрес на управление: Ловеч, п. к. 5500, ул. Стефан Караджа 16, ап. 7, представлявано от Ваня
Георгиева Младенова.
ІV. От ответниците Събчо Спасов Младенов и
Ваня Георгиева Младенова на основание чл. 4, ал. 2
във връзка с чл. 10 ЗОПДИППД (отм.):
1. Сумата в размер 374 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
ремарке за товарен автомобил с рег. № ЕН 0567 Е,
рама № 066, двигател – без номер.
2. Сумата в размер 850 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на полуремарке, ПР 29, с рег. № ПЛ 0667 ЕБ,
рама № 209, двигател – без номер.
3. Сумата в размер 45 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка и модел „ВАЗ 2107“ с
рег. № В 4501 АВ, рама № XTA210700РД727530,
двигател № 2493798.
4. Сумата в размер 9350 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на товарен автомобил марка и модел „Шкода
Мадара“ с рег. № ЕН 0211 Т, рама № 00220798081,
двигател № К15210521.
V. От ответника Спас Събчев Младенов на основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.):
Урегулиран поземлен имот ІІ-695, кв. 43,
намиращ се в гр. Долна Митрополия, област
Плевен, целият 865 кв. м, ведно с построените
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в този имот жилищна сграда на три етажа, със
застроена площ 120 кв. м, гараж и жилищна
сграда на три етажа, при съседи на имота: изток – УПИ ІІІ-676 на Никола Георгиев Димитров,
запад – улица, север – УПИ І-675 на Викенти
Цв. Казаков, юг – УПИ ХХІ-694 на Никола и
Павлина Георгиеви.
VІ. От ответника Събчо Спасов Младенов на
основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.):
1. Сумата в размер 19 340 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на апартамент № 2, намиращ се в Плевен, ул. Г.
Костадинов 5, ет. 1, с изложение югозапад – югоизток, с обща застроена площ 63,86 кв. м, състоящ
се от: спалня, дневна, кухня, баня с тоалетна,
при съседи: югоизток – двор, североизток – апартамент на Тихомир Ангелов Врачански и Цецка
Любенова Кръстева, югозапад – апартамент на
Максим Димитров Иванов, юг – ул. Г. Костадинов, отдолу – гаражи на Веселин Георгиев Станев
и Марин Христов Маринов, отгоре – апартамент
на Илия Вълков Вълков, заедно с принадлежащите: избено помещение № 2 с площ 3 кв. м,
таванско помещение № 2, както и припадащите
се към апартамента 2,958 % идеални части от
общите части на сградата и от отстъпеното право
на строеж върху държавна земя, парцел І, в стр.
кв. 206 по плана на гр. Плевен.
2. Сумата в размер 238 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на: масивна складова база (зърнобаза), намираща
се в землището на гр. Долна Митрополия, област
Плевен, състояща се от 11 масивни стопански
сгради, както следва: административна сграда 71
кв. м, кантар и лаборатория 38 кв. м, техническа
работилница 68 кв. м, склад за зърнени храни
№ 1 – 1277 кв. м, елеваторна кула 40 кв. м, склад
за зърнени храни № 2 – 920 кв. м, покрита площадка (навес) от сглобяеми елементи 608 кв. м,
покрита площадка (навес) от сглобяеми елементи
1160 кв. м, покрита площадка (навес) от сглобяеми
елементи 1572 кв. м и навес стоманена конструкция с три секции 1814 кв. м заедно с прилежащ
терен 42 750 кв. м, а по актове за държавна собственост 42 540 кв. м, съставляващ парцел № ІІ
в стр. кв. 68 по плана на гр. Долна Митрополия,
целият 42 750 кв. м, в който парцел са застроени
описаните по-горе сгради, при граници и съседи:
парцел ХІ – за вторични суровини, парцел І – за
озеленяване и улица.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху горепосоченото имущес
тво, е най-късно в първото заседание, което е
насрочено за 20.05.2014 г. от 14 ч.
541
Хасковският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано гр. д. № 937 по описа на съда за 2013 г. по
мотивирано искане на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество срещу Боян
Цанков Тодоров с постоянен и настоящ адрес
Димитровград, област Хасково, бул. Н. Й. Вап
царов 1, ет. 3, ап. 9, Кремена Георгиева Колева
с постоянен и настоящ адрес Димитровград, област Хасково, бул. Н. Й. Вапцаров 1, ет. 3, ап. 9,
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с което на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.) във връзка с § 5 от ПЗРЗОПДНПИ и Решение № 459 от 11.12.2012 г. е предявено искане
за отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 117 044,25 лв., както следва:
От Боян Цанков Тодоров с правно основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.)
– Сумата 10 лв., представляваща номиналната
стойност на пет дружествени дяла по 2 лв. всеки
от капитала на „Боби Б 2012“ – ЕООД, ЕИК
202080381, собствени на Боян Цанков Тодоров, със
седалище и адрес на управление Димитровград, ул.
Н. Й. Вапцаров 1, ет. 3, ап. 9, представлявано от
Боян Цанков Тодоров, ведно със законната лихва
върху посочената сума, считано от завеждане на
иска до окончателното плащане.
От Боян Цанков Тодоров с правно основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.)
– Сумата 2000 лв., представляваща номиналната стойност на внесена на 20.10.1999 г. от Боян
Цанков Тодоров дялова вноска от капитала на
„ТСМ – БТЦ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, бул. Г. С. Раковски 13Б – 57,
ЕИК: 126501902, ведно със законната лихва върху
посочената сума, считано от завеждане на иска
до окончателното плащане.
– Сумата 1018,33 лв., представляваща имущество парични средства, получени като обезщетение от Боян Цанков Тодоров за откраднат
лек автомобил марка и модел „Чероки джип‘‘, с
ДК С 4341 АХ, рама № 4J4FJN8В7NL161048, по
застраховка „Автокаско“ към застрахователна
компания „София инс“, ведно със законната лихва
върху посочената сума, считано от завеждане на
иска до окончателното плащане.
– Сумата 64,42 лв., като равностойност към
31.10.2013 г. на 64 420 неденоминирани лева, получени от продажбата на лек автомобил марка
„Фолксваген“, модел „Голф“, с рег. № Х 4571 Л,
рама № WVWZZZ17ZDW322793, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от
завеждане на иска до окончателното плащане.
От Боян Цанков Тодоров с правно основание
чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9 и 10 ЗОПДИППД (отм.)
– 1/12 идеална част от незастроено дворно
място с площ 1680 кв. м, представляващо имот с
планоснимачен номер 1806 от плана на Димитровград в квартал 87, при граници: Славка Вълчева
Лозева, Минка Русева Господинова и Тонка Русева
Тимушева, съобразно нотариален акт от 3.06.1997 г.
за покупко-продажба на недвижим имот № 5, том
IV, дело 1029/1997 г., а съгласно скица № 8107 от
2.10.2013 г. на СГКК – Хасково: поземлен имот с
идентификатор 21052.1015.56, Димитровград, област Хасково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-38
от 5.07.2006 г. на изпълнителния директор на АК,
с адрес на имота: Димитровград, п.к. 6400, бул.
Г. С. Раковски, с площ 1788 кв. м, трайно предназначение – урбанизирана, с начин на трайно
ползване – поземлен имот с недефиниран начин
на трайно ползване, стар идентификатор: няма,
номер по предходен план: 1806, квартал 87, при
съседи: 21052.1015.52, 21052.1015.53, 21052.1015.231,
21052.1015.57, 21052.1015.51 и 21052.1015.55.
– 1/2 идеална част от апартамент № 9 на
ул. Н. Й. Вапцаров 1, ет. 3, изложение севе
розапад, в квартал 5 по плана на Димитровград
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от 109,90 кв. м, състоящ се от три стаи и кухня
и баня, при съседи – от изток – коридор, ап.
10, общинско място, и от север – улица, ведно
с мазе № 9 от 19,19 кв. м при съседи: от изток – мазе № 1, от запад – общинско място, от
север – коридор; и таванско помещение № 3 при
граници: от юг – коридор, от запад – общинско
място, от север – улица, ведно с 1,273 % идеални части от общите части на сградата, 8,05 %
от правото на строеж върху мястото, съгласно
нотариа лен акт № 150, том II, рег. № 3676,
дело № 457 от 30.04.1999 г., а съобразно схема
№ 8108 от 2.10.201З г. на СГКК гр. Хасково:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
21052.1016.317.2.9 в Димитровград, област Хасково, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-38 от
5.07.2006 г. на изпълнителния директор на АК,
с адрес на имота: Димитровград, п.к. 6400, ул.
Никола Йонков Вапцаров 1, ет. 3, ап. 9, самостоятелният обект се намира в сграда № 2,
разположена в поземлен имот с идентификатор
21052.1016.317, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на
обекта: 1, с площ от 109,90 кв. м, брой нива на
обекта: 1, прилежащи части: мазе № 9 с площ
19,90 кв. м, таванско помещение № 3 и 1,273 %
ид. ч. от общите части на сградата и 8,05 % от
отстъпеното право на строеж върху мястото,
при съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 21052.1016.317.2.10, под обекта:
21052.1016.317.2.5, над обекта: 21052.1016.317.2.13,
стар идентификатор: няма.
– 1/2 идеална част от лек автомобил марка
„Опел“, модел „Астра“, с рег. № Х 8599 АР, рама
№ W0L000059S5143945, собственост на Кремена
Георгиева Колева.
От Боян Цанков Тодоров с правно основание чл. 4,
ал. 2 във връзка с чл. 9 и 10 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата от 2025 лв. като 1/2 идеална част
от 4050 лв., получени от продажбата на лек автомобил марка „Пежо“, модел „306“, с рег. № Х
6199 АХ, рама № VF37АНDY230053755, ведно със
законната лихва върху посочената сума, считано
от завеждане на иска до окончателното плащане.
От Кремена Георгиева Колева с правно основание
чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9 и 10 ЗОПДИППД (отм.):
-1/12 идеална част от незастроено дворно място
с площ 1680 кв. м, представляващо имот с плано
снимачен номер 1806 от плана на Димитровград в
квартал 87, при граници: Славка Вълчева Лозева,
Минка Русева Господинова и Тонка Русева Тимушева, нотариален акт от 3.06.1997 г. за покупкопродажба на недвижим имот № 5, том IV, дело
1029/1997 г., а съгласно скица № 8107 от 2.10.201З г.
на СГКК – гр. Хасково: поземлен имот с идентификатор 21052.1015.56 в Димитровград, област
Хасково, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-38 от
5.07.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с
адрес на имота: Димитровград, п.к. 6400, бул. Г.
С. Раковски, с площ от 1788 кв. м, трайно предназначение – урбанизирана, с начин на трайно
ползване – поземлен имот с недефиниран начин
на трайно ползване, стар идентификатор: няма,
номер по предходен план: 1806, квартал 87, при
съседи: 21052.1015.52. 21052.1015.53. 21052.1015.231.
21052.1015.57, 21052.1015.51 и 21052.1015.55.
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– 1/2 идеална част от апартамент № 9 на ул.
Н. Й. Вапцаров 1, ет. 3, изложение – северозапад,
в квартал 5 по плана на Димитровград от 109,90
кв. м, състоящ се от три стаи и кухня и баня,
при съседи – от изток – коридор, ап. 10, общинско
място, и от север – улица, ведно с мазе № 9 от
19,19 кв. м, при съседи: от изток – мазе № 1, от
запад – общинско място, от север – коридор; и
таванско помещение № 3 при граници: от юг – коридор, от запад – общинско място, от север – улица, ведно с 1,273 % идеални части от общите
части на сградата, 8,05 % от правото на строеж
върху мястото съгласно нотариален акт № 150,
том II, рег. № 3676, дело № 457 от 30.04.1999 г.,
а съобразно схема № 8108 от 2.10.2013 г. на
СГКК – Хасково: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 21052.1016.317.2.9 в Димитровград, област Хасково, по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-38 от 5.07.2006 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: Димитровград, п.к.
6400, ул. Никола Йонков Вапцаров 1, ет. 3, ап. 9,
самостоятелният обект се намира в сграда № 2,
разположена в поземлен имот с идентификатор
21052.1016.317, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на
обекта: 1, с площ – 109,90 кв. м, брой нива на
обекта: 1, прилежащи части: мазе № 9 с площ
19,90 кв. м, таванско помещение № 3 и 1,273 %
ид. ч. от общите части на сградата и 8,05 % от
отстъпеното право на строеж върху мястото,
при съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 21052.1016.317.2.10, под обекта:
21052.1016.317.2.5, над обекта: 21052.1016.317.2.13,
стар идентификатор: няма.
– 1/2 идеална част от лек автомобил марка
„Опел‘‘, модел „Астра“, с рег. № Х 8599 АР, рама
№ W0L000059S5143945, собственост на Кремена
Георгиева Колева.
От Кремена Георгиева Колева с правно основание
чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 9 и 10 ЗОПДИППД (отм.):
– Сумата от 2025 лв. като 1/2 идеална част
от 4050 лв., получени от продажбата на лек автомобил марка „Пежо“, модел „306“, с рег. № Х
6199 АХ, рама VF37AНDY230053755, ведно със
законната лихва върху посочената сума, считано
от завеждане на иска до окончателното плащане .
Гражданско дело № 937/2013 г. по описа на
Окръжния съд – Хасково, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание (първо) на
2.06.2014 г. от 13.30 ч., за която дата са призовани
страните.
Третите лица могат да предявят претенции
върху подлежащото на отнемане имущество не
по-късно до първото по делото заседание.
506
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 17 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИПП (отм.) уведомява, че има образувано
гр.д. № 6496/2013 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество срещу Коста
Василев Трифонов с постоянен адрес София, район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна, бл. 32,
ет. 3, ап. 12, и Зинаида Руменова Трифонова с
постоянен адрес София, район „Красна поляна“,
ж.к. Красна поляна, бл. 32, ет. 3, ап. 12, и същото
е насрочено за първо открито съдебно заседание
на 13.06.2014 г. от 13,30 ч.
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Определя срок до първото съдебно заседание
на заинтересованите лица да предявят претенции
върху имуществото, описано както следва:
От Коста Василев Трифонов и от Зинаида Руменова Трифонова:
– Апартамент № 15 на IV етаж, кота +8,41 на
жилищната сграда в София, СО, район „Красна
поляна“, ж.к. Западен парк, бл. 92, със застроена
площ 59,04 кв. м, състоящ се от дневна с трапезария, кухня, една спалня, баня с тоалетна,
коридор, един балкон и стълба за тавана над
апартамента, при граници: двор, двор, апартамент
№ 16, коридор, апартамент № 14, заедно с таван
в таванския етаж на сградата над апартамента,
със застроена площ 33,18 кв. м, състоящ се от
едно помещение и стълба за апартамент № 15 под
тавана, при граници: таван към апартамент № 16,
таван към апартамент № 14, двор, двор, заедно с
9,372 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху урегулирания
поземлен имот, общинска собственост, върху който
е построена жилищната сграда, представляващ
парцел I – за ЖС и ТП, от квартал 13 по плана
на гр. София, при граници: улица от комплекса,
бул. Царица Йоанна, ул. Сава Михайлов и ул.
Западна.
– Шивашко ателие на първи етаж с вход откъм
ул. Ради Петков, със застроена площ 21,13 кв. м,
ведно със санитарен възел и антре при съседи:
ателие на Национален съюз на ТПК, ул. Ради
Петков, магазинно помещение на ТПК „Димитър
Благоев“, вътрешен двор, ведно със съответните
идеални части от общите части на сградата и съответните общи части от правото на строеж върху
държавна земя, съставляваща УПИ IV, кв. 135а, с
площ 1159 кв. м по плана на гр. София, местност
Красна поляна, район „Красна поляна“.
– Ателие – репаратурно, на първи етаж с площ
43,33 кв. м, състоящо се от две преходни помещения, санитарен възел, склад, вътрешно стълбище
и вътрешен товарен асансьор, при съседи: ателие
за услуги на НС на ТПК, магазинно помещение
на ТПК „Д. Благоев“, ул. Суходолска и вътрешен
двор на сградата, ведно с мазе с площ 66 кв. м,
състоящо се от две преходни помещение, вътрешни
стълби и товарен асансьор, при съседи на мазето:
от две страни вътрешен двор на сградата, мазе
на НС на ТПК, заедно със съответните идеални
части от общите части на сградата и съответните
общи части от правото на строеж върху държавна
земя, съставляваща УПИ IV, кв. 135а, с площ 1159
кв. м по плана на гр. София, местност Красна
поляна, район „Красна поляна“.
– Шивашко ателие на втори етаж с площ 134,33
кв. м, състоящо се от две помещения, канцелария, две антрета, склад, кроялна работилница,
вътрешно стълбище, при съседи: ателие за услуги
на НС на ТПК, централно стълбище на сградата,
ул. Ради Петков, ул. Суходолска и вътрешен двор
на сградата, ведно с общо ползване с Национален
съюз на ТПК на входно антре, сервизни помещения и товарен асансьор на етажа, заедно със
съответните идеални части от общите части на
сградата и съответните общи части от правото
на строеж върху държавна земя, съставляваща
УПИ IV, кв. 135а, с площ 1159 кв. м по плана
на гр. София, местност Красна поляна, район
„Красна поляна“.
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– Ателие – работилница за бродерия, на трети етаж с площ 38,56 кв. м, състоящо се от две
помещения, при съседи: ул. Ради Петков, стълбище на сградата и входно антре, вътрешен двор,
ателие за услуги на НС на ТПК, заедно с общо
ползване на входно антре и сервизни помещения
на етаж с Националния съюз на ТПК, ведно със
съответните идеални части от общите части на
сградата и съответните общи части от правото
на строеж върху държавна земя, съставляваща
УПИ IV, кв. 135а, с площ 1159 кв. м по плана
на гр. София, местност Красна поляна, район
„Красна поляна“.
– Ателие – работилница за плетиво, на трети
етаж, с площ 64,78 кв. м, състоящо се от работилница, приемна и склад, при съседи: общи
части на сградата, вътрешен двор, ул. Суходолска
и ателие за услуги на НС на ТПК, ведно с общо
ползване с Националния съюз на ТПК на входно
антре, сервизни помещения, товарен асансьор на
етажа, заедно със съответните идеални части от
общите части на сградата и съответните общи
части от правото на строеж върху държавна земя,
съставляваща УПИ IV, кв. 135а, с площ 1159 кв. м
по плана на гр. София, местност Красна поляна,
район „Красна поляна“.
– Лек автомобил, марка „Пух“, модел „230
Г“, рег. № СА 3998 ВХ, рама № 46023017007572,
двигател № 11597310002525, с дата на първоначална
регистрация 14.07.1981 г., цвят – черен, придобит
с договор за покупко-продажба на 16.09.2008 г.,
собственост на Коста Василев Трифонов и на
Зинаида Руменова Трифонова.
– Лек а в т омо би л , м арк а „М и ц у би ш и “,
модел „К аризма“, рег. № С 0703 Х К , рама
№ ХMCSNDA4AWF144286, двигател – няма данни,
с дата на първоначална регистрация 9.04.1999 г.,
цвят – тъмносин металик, придобит с договор за
покупко-продажба на 16.10.2004 г., собственост на
Коста Василев Трифонов и на Зинаида Руменова
Трифонова.
От Коста Василев Трифонов:
– Лек автомобил, марка „ВАЗ“, модел „2101“,
рег. № С 8387 СМ, рама № ВАЗ321010573973, двигател – 0595071, с дата на първоначална регистрация
3.04.1973 г., цвят – червен, придобит на 3.01.1995 г.
съгласно справка изх. № Я 2942 от 30.01.2012 г.
от отдел ПП „КАТ“ при СДП на МВР – София,
собственост на Коста Василев Трифонов.
– 50 дружествени дяла с номинална стойност
100 лв. всеки от капитала на „Зинаида“ – ЕООД,
ЕИК 175192875, рег. с Решение № 1 от 18.12.2006 г.
по ф.д. № 15391/2006 г. на СГС, вписано в рег. 1,
том 1516, парт. 112106, стр. 122, със седалище и
адрес на управление гр. София, район „Красна
поляна“, ж.к. Красна поляна 1, бл. 38Б, вх. А, ет. 8,
ап. 37, собственост на Коста Василев Трифонов.
От Коста Василев Трифонов и от Зинаида Руменова Трифонова:
– Сумата от 1800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил, марка „Нисан“, модел „Примера“,
рег. № С 7396 КТ, рама № SJNBAAP10U0425464,
двигател № GA16213570Q, с дата на първоначална
регистрация 27.10.1994 г., цвят – сив, придобит на
28.11.2000 г. и отчужден с договор за покупкопродажба на 15.02.2005 г.
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– Сумата от 5400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
мотоциклет, марка „Aприлия“, модел „Скарабео“,
рег. № С 7772 К, рама № ZD4S0000002S013462,
двигател № 177S913487, с дата на първоначална
регистрация 15.10.2003 г., цвят – черен, придобит
с договор за покупко-продажба от 2.07.2007 г.
и отчужден с договор за покупко-продажба на
9.06.2009 г.
– Сумата от 2250 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
мотоциклет, марка „Джилера“, модел „Рънър“,
рег. № С 8055 К, рама № ZAPM0800003002515,
двигател № M081M25414, с дата на първоначална регистрация 10.11.1999 г., цвят – тъмнозелен,
придобит с договор за покупко-продажба от
11.07.2007 г. и отчужден с договор за покупкопродажба на 22.06.2009 г.
– Сумата от 1300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
мотоциклет, марка „Пежо“, модел „Елисео 125“,
рег. № С 7735 К, рама № VGAG2AB000016291,
двигател № 12101408, с дата на първоначална
регистрация 30.01.2001 г., цвят – сив, придобит
с договор за покупко-продажба от 15.04.2007 г.
и отчужден с договор за покупко-продажба на
12.05.2009 г.
От Зинаида Руменова Трифонова:
– 50 дружествени дяла по 100 лв. всеки от капитала на „Кристиян“ – ЕООД, ЕИК 175066691, рег. с
Решение № 1 от 11.04.2006 г. по ф.д. № 4074/2006 г.
на СГС, вписано в рег. 1, том 1380, парт. 102864,
стр. 110, със седалище и адрес на управление в
гр. София, район „Красна поляна“, ж.к. Красна
поляна 1, бл. 32, вх. 1, ет. 3, ап. 12, собственост
на Зинаида Руменова Трифонова.
561
Кърд ж а лийск и ят окръжен с ъд на осно вание чл. 679 ТЗ призовава кредиторите на
„Виестейт“ – ЕООД, в открито производство
по несъстоятелност, ЕИК 175204834, Кърджали,
бул. Д жорд ж Вашинг тон, комплекс „Пентагона“, вх. Д, ап. офис 10, да се явят по гр. д.
№ 275/2013 г. по описа на КОС за съдебно
заседание на 20.02.2014 г. в 14 ч. в зала № 1 на
Кърджалийския окръжен съд, бул. Беломорски
48, за разглеждане на искане на „Първа инвестиционна банка“ – АД, за отмяна на решенията,
взети на първото събрание на кредиторите на
„Виестейт“ – ЕООД, в открито производство
по несъстоятелност, проведено на 17.12.2013 г.
606
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите на „ОЦК“ –
АД, Кърджали (в открито производство по несъстоятелност), ЕИК 000220014, Кърджали, бул. България 127, да се явят по гр.д. № 370/2012 г. по
описа на КОС за съдебно заседание на 19.02.2014 г.
в 14 ч. в зала № 1 на Кърджалийския окръжен
съд, бул. Беломорски 48, за разглеждане на исканията на „Скания Файнанс България“ – ЕООД,
и „БНП Париба (Швейцария)“ – АД, за отмяна
на решенията на първото събранието на кредиторите на „ОЦК“ – АД, Кърджали, проведено
на 18.12.2013 г. в 14 ч.
615
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Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва в регистъра на Софийския
градски съд по партидата на политическа партия
„Движение България на гражданите“, регистрирана по ф.д. № 492/2012 г. на СГС, партиден № 385,
том 12, стр. 120, следните промени: вписва Устав,
приет от Националното събрание на партията,
проведено на 21 септември 2013 г., приложен на л.
33 до 52 по делото, който представлява неразделна
част от решението и е приподписан от съдията
на всяка страница; вписва ръководен орган на
партията – Национален съвет, в състав: Даниел
Василев Вълчев, Йонко Миладинов Грозев, Нено
Ненов Димитров, Тома Любомиров Биков, Ирена
Валентинова Тодорова, Димитринка Тодорова
Динкова, Иво Цветанов Иванов, Бисер Стоянов
Манолов, Найден Маринов Зеленогорски, Прошко
Начев Прошков, Велислав Величков Минеков,
Иван Димитров Стамболов, Веселин Тодоров Тодоров, Димитър Андреев Делчев, Милен Георгиев
Керемидчиев, Сергей Цветанов Петков, Димитър
Танев Танев, Христо Ивайлов Таслаков, Петър
Николаев Николов, Христо Христов Ангеличин,
Калин Илиев Костов, Атанас Йорданов Енгьозов,
Десислава Ангелова Димитрова, Виктор Георгиев
Георгиев, Антони Антониев Тренчев, Димитър
Григоров Шишков, Настимир Ананиев Ананиев,
Венцислав Георгиев Даскалов, Стилиян Иванов
Гроздев, Тодор Василев Сантов, Стамен Стаменов
Янев, Деян Жоров Христакиев, Людмил Димитров
Веселинов, Павел Димитров Паунов, Ивалина
Радева Павлова, Красимир Асенов Гълъбов, Нина
Стефанова Борова, Галин Николаев Ганчев, Диян
Иванов Бояджиев; вписва контролен орган на
партията – Контролен съвет, в състав: Николай
Владимиров Вълков, Георги Иванов Киряков,
Ива Евгениева Йорданова, Кристина Павлова
Мерджанова, Георги Александров Ковачев, Елена
Христова Николова, Иво Емилов Иванов; вписва
за предедател на политическа партия „Движение
България на гражданите“ Меглена Щилянова Кунева, която представлява политическата партия.
683
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1 ЗПП вписва в регистъра на политическите
партии на СГС по партидата на партия „Национално движение за стабилност и възход“, рег. по
ф.д. № 3631/2002 г., следните промени: заличава
досегашния състав на Националния съвет; вписва
нов Национален съвет в състав: Андриана Любенова Кръстанова, Анелия Русева Генова, Биляна
Илиева Раева, Верка Василева Божкова, Виолин
Иванов Крушовенски, Георги Петров Найденов,
Георги Йорданов Ников, Георги Костадинов Стефанов, Гергана Веселинова Георгиева-Мургова,
Гергана Христова Паси, Гюлден Ерджан Бедри,
Деница Ивайлова Димитрова, Емил Янков Енчев, Здравко Иванов Иванов, Любка Василева
Качакова, Любомир Василев Дацов, Люцкан
Илиев Далакчиев, Марина Борисова Дикова,
Мария Георгиева Джатова, Мартин Бориславов
Борисов, Милен Емилов Велчев, Мима Тодорова
Василева, Минчо Викторов Спасов, Недялка Динева Стоянова, Нина Стефанова Чилова, Огнян
Стефанов Герджиков, Олимпи Стоянов Кътев,
Параскева Георгиева Георгиева, Петко Драганов Добрев, Петър Георгиев Петров, Радослав
Петров Петров, Росен Дамянов Кефилев, Рупен
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Оханес Крикорян, Соломон Исак Паси, Станимир Янков Илчев, Стефан Георгиев Димитров,
Христина Христова Велчева, Яни Димитров Янев;
заличава досегашния състав на Политическия
съвет; вписва нов Политически съвет в състав:
Антония Стефанова Първанова, Анелия Христова
Атанасова, Боян Богданов Драганов, Георги Господинов Желев, Георги Петров Найденов, Гинка
Христова Славчева, Деница Ивайлова Димитрова,
Димитринка Стоилова Зафирова, Иван Петров
Аврамов, Красимир Генчев Генчев, Красимир
Илиев Гунешки, Маргарит Владимиров Мицев,
Мария Георгиева Джатова, Олимпи Стоянов
Кътев, Петко Драганов Добрев, Петър Георгиев
Петров, Румен Георгиев Милушев, Рупен Оханес
Крикорян, Соломон Исак Паси, Станимир Янков
Илчев, Христина Христова Велчева; заличава
досегашния състав на Контролния съвет; вписва
нов Контролен съвет в състав: Атанас Иванов
Иванов, Магдалена Захариева Ананиева, Ненчо
Недялков Драгнев, Съби Давидов Събев, Данко
Радославов Калапиш; партията се представлява
от председателя Антония Стефанова Първанова;
вписва изменения в устава на политическата
партия, приети на Седмия извънреден конгрес,
проведен на 27.10.2013 г.
778
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП регистрира парт. № 395, т. 13, рег.
№ Х, стр. 20, по ф. д. № 818/2013 г. на политическите партии на Софийския градски съд на
политическа партия „Българи за алтернатива на
страха, тоталитаризма и апатията“ („БАСТА“),
със седалище и адрес на управление София, бул.
България 86А, с цели, подробно описани в Устава,
приет на учредителното събрание на партията,
проведено на 22.09.2013 г., който е неразделна
част от решението; вписва членове на Управителния съвет: Мария Николова Кунина, Лиляна
Стоянова Пеева, Михаела Кирчова Алексиева,
Кирил Петров Делев, Николай Петров Колев,
Георги Стоянов Хорозов, Лазар Андреев Андреев,
Теодора Емилова Самарджиева, Стефан Стоянов Борисов, Катя Георгиева Петкова, Марина
Петрова Панайотова-Карапетян; вписва членове
на Съвета на ветераните: Емил Делчев Димитров,
Мирослав Христофоров Найденов, Павел Илиев
Димитров, Иван Петров Иванов, Костадин Върбанов Хад жигаев, Недялко Тенев Недялков, Едуард
Кероп Арсенян; вписва членове на Контролния
съвет: Александър Светославов Цветков, Катя
Костова Колева, Светослав Димитров Трайков,
Петко Георгиев Дюлгеров, Добри Йорданов Брат
ков. Партията се представлява от секретаря на
Управителния съвет Мария Николова Кунина.
779
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 15549/1996 г. за политическа партия „Движение
„Гергьовден“, приети на Националния събор на
партията, проведен на 5.10.2013 г.: вписа наименование „Движение Гергьовден“, Изпълнителен
съвет: Драгомир Желчев Стефанов – председател,
Любен Любенов Дилов – почетен председател, Георги Иванов Маринчев – заместник-председател,
Надя Асенова Ангелова, Илия Христов Кафалийски, Емилиян Евгениев Ангелов, Иван Атанасов
Петров, Марияна Стоилова Стоилова, Атанас
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Иванов Велинов, Емил Николов Киров, Гергана
Левчева Тотева, Андрей Минков Христов, Даниел Славеев Парушев, Контролен съвет: Стефан
Евтимов Цинцарски – председател, Александър
Бойков Влайков, Мария Георгиева Георгиева;
политическа партия „Движение Гергьовден“ се
представлява от председателя Драгомир Желчев
Стефанов и заместник-председателя Георги Иванов Маринчев заедно и поотделно; вписа приетите
изменения и допълнения в Устава с изключение
на разпоредбата на чл. 18г, ал. 2, т. 3.
780

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
3. – Управителният съвет на сдружение „Национален фенклуб на Българския национален
отбор по футбол“, София, на основание чл. 26,
ал. 3 във връзка с ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 3
във връзка с ал. 1 от устава на сдружението
свиква извънредно общо събрание на 10.03.2014 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението на адрес:
София, район „Средец“, ул. Цар Иван Асен II
№ 71, при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за приемане на годишния отчет и баланса на сдружението; 2. вземане на решение
за освобождаване на ликвидатора от длъжност
и от отговорност; 3. вземане на решение за заличаване на сдружение „Национален фенклуб
на Българския национален отбор по футбол“ от
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел при СГС – ФО, и централния регистър при
Министерството на правосъдието. Писмените
материали за събранието се намират в седалището на сдружението и са на разположение на
членовете на общото събрание всеки делничен
ден от 9 до 17 ч. Членовете на общото събрание
могат да участват лично или чрез изрично упълномощен представител. Пълномощниците могат
да представляват не повече от трима членове на
общото събрание и нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
627
36. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Форум Природа“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1, 3, 4 и 5
от устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 27.03.2014 г. в 17,30 ч. в офиса
на сдружението в София, ул. Иван Вазов 9, ет. 4,
ап. 12, при следния дневен ред: 1. промени в устава; 2. промени в състава на управителния съвет
на сдружението; 3. годишен отчет за дейността
на сдружението през 2013 г. (в т. ч. и финансов
отчет); 4. годишен доклад на КС за 2013 г.; 5.
промени в състава на КС. Поканени за участие
са всички членове на сдружението. Писмените
материали, свързани с дневния ред на общото
събрание, се предоставят безплатно на адреса на
управление на сдружението в София, ул. Иван
Вазов 9, ет. 4, ап. 12. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на
сдружението събранието ще се проведе същия
ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
451
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118. – Управителният съвет на Сдружението
на жените военнослужещи на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
27.03.2014 г. в 10 ч. в ЦВК – София, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет на УС и финансов отчет за 2013 г.; 2. изменение на устава на
сдружението; 3. избор на управителен съвет. 4.
приемане на допълнителни правила за членство;
5. обсъждане на ски лагера за децата на Българската армия; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
468
1. – Председателят на съвета на фондация
„Еврика“, София, на основание на чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ и ч л. 11 о т устава на фон дац и я та
свиква редовно годишно заседание на съвета
на фондация „Еврика“ на 27.03.2014 г. в 15 ч.
в зала 3.2 (вход А3, асансьори 8 и 9, ет. 8),
НДК – София, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на фондация „Еврика“ през
2013 г.; 2. годишен счетоводен отчет за 2013 г.;
3. доклад на одитора; 4. промени в органите за
управление на фондация „Еврика“; 5. програми
на фондацията – изменения и допълнения; 6.
финансов план (бюджет) на фондация „Еврика“
за 2014 г.; 7. други въпроси.
515
26. – Управителният съвет на Съюза на
военноинвалидите и военнопострадалите – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от
устава на организацията свиква общо отчетно
събрание за периода 28.03.2013 г. – 28.03.2014 г.
на 28.03.2014 г. в 11 ч. (от 10 ч. е регистрацията)
в Дом-паметника на военноинвалидите, София,
ул. Христо Белчев 21, при следния дневен ред: 1.
изслушване и приемане на отчета за дейността
на управителния съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за периода
от 28.03.2013 г. до 28.03.2014 г.; 2. изслушване
и приемане на счетоводния отчет и одита за
периода 1.01.2013 – 31.12.2013 г.; 3. изслушване
и приемане на отчета за дейността на контролния съвет на Съюза на военноинвалидите и
военнопострадалите за периода от 28.03.2013 г.
до 28.03.2014 г.; 4. разглеждане и приемане на
план-програма за работата на управителния
съвет за периода 28.03.2014 г. – 28.03.2015 г.; 5.
вземане на решение за размера на членския
внос считано от 1.01.2015 г.; 6. разглеждане на
жалби, спорове и нарушения; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 22, т. 2 от устава на организацията общото отчетно събрание се провежда същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите. На
общото събрание присъстват делегатите от 31
конгрес на СВВП.
643
4. – Централният съвет на Съюза на юристите
в България, София, на основание чл. 23 и сл. от
устава на СЮБ и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание (ХХII конгрес) на 28.03.2014 г. в 10 ч.
в сградата на СЮБ, София, ул. Пиротска 7, при
следния дневен ред: 1. информация за дейността

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

на СЮБ между двата конгреса; 2. отчет на контролната комисия; 3. отчет на бюджет 2013 г.; 4.
приемане на бюджет 2014 г.; 5. промяна в устава
за изменение на размера на членския внос; 6.
вливане на Правна инициатива за обучение и
развитие – Варна (чл. 12 ЗЮЛНЦ), в Съюза на
юристите в България; 7. разни. По отношение
на представителството на дружествата е определен по 1 делегат на 15 души. От колективните
членове по 1 делегат с право на 3 гласа. При
липса на кворум на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ от
устава на СЮБ и чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите делегати.
584
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Спортен клуб Туистед джу джицу“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава
свиква общо събрание на 30.03.2014 г. в 10 ч. в
София, ул. Пловдивско поле 11, вх. 4, ет. 4, ап. 70,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
на УС за дейността на сдружението; 2. обсъждане
и приемане на ГФО на сдружението за 2012 г.
и 2013 г. и приемане на бюджет за 2014 г.; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
616
2. – Управителният съвет на сдружение „Чехословашки клуб в България Т. Г. Масарик“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21
от устава на сдружението свиква редовно общо
събрание на сдружението на 30.03.2014 г. в 9 ч.
в сградата на сдружението на ул. Кракра 15 при
следния дневен ред: 1. четене и приемане на
протокола от 88-ото редовно общо събрание; 2.
отчет за дейността на клуба през изтеклия период; 3. отчет за дейността на филиала в Пловдив;
4. отчет за дейността на филиала във Варна; 5.
отчет на контролната комисия; 6. дискусия по
отчетите; 7. обсъждане и приемане на бюджета
на сдружението за 2014 г.; 8. приемане и изключване на членове на сдружението; 9. разни – по
предложение на участниците в общото събрание;
10. решение за освобождаване от отговорност
членовете на УС и КК; 11. избиране на нов
управителен съвет и нова контролна комисия.
При липса на кворум в обявения начален час
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
658
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на индустриалното
свиневъдство в България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 31.03.2014 г. в 12 ч. в София, бул. Христо Ботев 17, офис 201, при следния дневен ред: 1. отчет
и информация на УС за дейността на АИСБ за
2013 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2013 г.; 3. приемане на годишния доклад
по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на УС за дейността
им през 2013 г.; 5. разни. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе при същия дневен ред същия ден в 14 ч.
и на същото място.
640
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Асоциация на
студентите медици в България“ (АСМБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 5.04.2014 г. в 11 ч.
в 2-ра аудитория на Медицинския факултет при
Медицинския университет – София, ул. Здраве
2, при следния дневен ред: 1. изслушване отчета
на членовете на управителния и контролния
съвет за мандат 2013 – 2014 г.; 2. освообждаване
членовете на управителния и контролния съвет
от отговорност за дейността им през мандата
2013 – 2014 г.; 3. избор на председател на АСМБ;
4. избор на управителен съвет на АСМБ; 5. избор на контролен съвет на АСМБ; 6. промяна в
адреса на сдружението; 7. приемане на промени
в устава на сдружението; 8. други. Поканват се
всички членове на АСМБ да участват в общото
събрание чрез определените от тях делегати съгласано чл. 19.4 от устава на АСМБ. При липса
на кворум на основание чл. 19.3 от устава и
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе независимо от броя
на явилите се делегати.
583
21. – Управителният съвет на Съюза на математиците в България, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 5, ал. 2 от устава на СМБ и
решение на УС (протокол № 1 от 18.01.2014 г.)
свиква общо събрание на СМБ на 6.04.2014 г.
в 11 ч. в Мултимедийната зала „Акад. Стефан
Додунеков“ на Института по математика и информатика при БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8,
София, при следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС на СМБ за 2013 г.; 2. приемане на
финансовия отчет на СМБ за 2013 г.; 3. приемане
на финансовия план на СМБ за 2014 г.; 4. разни.
649
1. – Управителят на сдружение „Център за
изследване и анализи“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на управителя от
22.01.2014 г. свиква общо събрание на сдружението на 11.04.2014 г. в 14 ч. в новия офис на
сдружението в София, бул. Цариградско шосе 125,
бл. 26Б – БАН, при следния дневен ред: 1. приемане на изменения в устава на сдружението;
2. текущи – предварителна информация за приключилата 2013 г. Материалите по дневния ред
са на разпложение на членовете на сдружението
от 27.01.2014 г. в офиса на сдружението.
504
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Асоциация Родители“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на
15.04.2014 г. в 17 ч. в София, ж.к. Яворов, бл. 73,
вх. 2, ап. 4, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС; 2. приемане на бюджет на сдружението за
2014 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
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при същия дневен ред. Писмените материали на
събранието са на разположение на членовете на
сдружението в неговия офис.
466
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Фридрих Шилер“ за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и
култу ра в България – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 33 от устава свиква общо
събрание на сдружението на 22.03.2014 г. в 9 ч.
в Аулата на Лесотехническия университет – София, ж.к. Дървеница, бул. Климент Охридски 1,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на управителния съвет за 2013 г.; 2. доклад на
контролния съвет; 3. утвърждаване на щатно
разписание на персонала, работещ по трудов
договор със сдружението, за 2014 г.; 4. приемане
на бюджета на сдружение „Фридрих Шилер“
за 2014 г.; 5. промени в устава на сдружение
„Фридрих Шилер“; 6. промени на правилника
на сдружение „Фридрих Шилер“; 7. промени в
състава на управителния съвет и контролния съвет; 8. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 34 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
689
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Сдружение Българска федерация
по крикет“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението от 14 ч.
на 26.03.2014 г. в София, НСА „Васил Левски“,
зала 402Б, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на БФ Крикет за 2013 г.; 2. финансов
отчет на бюджета на БФ Крикет за 2013 г.; 3.
приемане на бюджета на БФ Крикет за 2014 г.;
4. промяна на устава на БФ Крикет; 5. избор на
нов управителен съвет на БФ Крикет; 6. избор
на президент на БФ Крикет.
708
Иван Владимиров Иванов – ликвидатор на
сдружение „Българска асоциация по морско право“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 26.03.2014 г. в 14 ч. в зала 4003
в сградата на УНСС на ул. Осми декември при
следния дневен ред: 1. начален, годишен и заключителен баланс и доклад за поясняването на
баланса; 2. доклад за дейността на ликвидатора.
При липса на кворум, на основание на чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно
на същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе, колкото и членове да се явят.
712
1. – Управителният съвет на фондация „Солидарно общество“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията
на 27.03.2014 г. в 14 ч. в София, ул. Позитано 20,
зала „Георги Кирков“ (604), при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на фондацията; 2. финансов отчет; 3. попълване състава на
върховния колективен орган; 4. приемане на нов
учредителен акт; 5. избиране на председател,
управителен съвет и контролен съвет; 6. приемане проект на бюджет за 2014 г.; 7. разни. На
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и ще бъде
законно, колкото и членове да са се явили.
711
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51. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „БГ Н2 Общество“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 3.04.2014 г. в 11 ч. на адреса
на управление на „БГ Н2 Общество“ в София,
бул. Климент Охридски 8, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет на УС за дейността на
сдружението; 2. приемане на финансов отчет; 3.
текущи. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание.
Материалите по дневния ред ще са на разположение на членовете в административната сграда
на сдружението в София, бул. Климент Охридски
8, всеки работен ден от 9 до 12 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно в 12 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
705
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по автомобилен спорт“ (БФАС), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 4.04.2014 г. в 11 ч. в
зала „София“ при БЧК в София, бул. Джеймс
Баучер 76, редовно общо отчетно събрание на
сдружението при следния дневен ред: 1. доклад
на управителния съвет за дейността на БФАС за
2013 г.; 2. приемане на бюджет на БФАС за 2014 г.;
3. освобождаване на Георги Димитров Петров
и Камен Йорданов Михайлов като членове на
УС на БФАС и избор на нови членове на освободените места; 4. даване на съгласие БФАС да
кандидатства за членство във ФИА във връзка с
придобиване на правата „по спорта“ в България; 5.
вземане на решение БФАС да се обърне към ОС
на Съюза на българските автомобилисти (СБА)
за съгласие и подкрепа на своята кандидатура
за членство във ФИА; 6. приемане на Етичен
кодекс на БФАС. Регистрацията на делегатите
ще започне от 9,30 ч. на 4.04.2014 г. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, както и
чл. 24 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
709
1. – Управителният съвет на сдружение „Фиат
форум България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 1, т. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на 5.04.2014 г. в 10 ч.
в конферентната зала на „Нипроруда“ на адрес:
София, бул. Ал. Стамболийски 205, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2013 г.; приемане на годишните счетоводни
отчети на сдружението; проект за решение – ОС
приема отчета за дейността на сдружението и
годишния счетоводен отчет за 2013 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на УС и
председателя за дейността им до 5.04.2014 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност
членове на УС и председателя за дейността им
до 5.04.2014 г.; 3. освобождаване от длъжност на
председателя и членовете на УС на сдружението;
проект за решение – ОС освобождава от длъжност
председателя и членовете на УС на сдружението;
4. избор на нови членове на УС; проект за решение – ОС избира нови членове на УС; 5. приемане
на бюджет на сдружението за 2014 г.; проект за
решение – ОС приема бюджет на сдружението за
2014 г.; 6. приемане на платформа за развитие на
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сдружението през 2014 г.; проект за решение – ОС
приема платформа за развитие на сдружението
през 2014 г. Материалите по дневния ред са на
разположение на всички членове в седалището
на сдружението в София, ж.к. Бели брези, бл. 21,
вх. А, ап. 38. Членовете имат възможност да се
запознаят с тях всеки работен ден от 9 до 17 ч.
Поканват се всички членове да вземат участие
лично или чрез писмено упълномощени от тях
лица. При липса на кворум се прилагат разпоредбите на чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от устава
на сдружението.
715
2. – Управителният съвет на Българската
асоциация за качествени езикови услуги (БАКЕУ)
„Оптима“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 5.04.2014 г. в 11 ч. в ПЧАГ
„Уилям Шекспир“ – София, ул. Стара планина 13,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейностите
през 2013 г.; 2. планиране на дейности за 2014 г.;
3. избор на нов управителен съвет и комисии; 4.
прием на нови членове; 5. разни.
726
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Спортен клуб „Плувни спортове – Нова“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 7.04.2014 г. в 10 ч. в
София, бул. Васил Левски 75 (плувен басейн),
при следния дневен ред: 1. избор на членове на
управителния съвет; 2. предложения за обсъждане
на други актуални за сдружението въпроси, в т.ч.
обсъждане на развитието на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
710
5. – Управителният съвет на Българското
сдружение на родовете от Македония, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на сдружението на 10.04.2014 г. в 18 ч. в
заседателната зала на БЧК, София, бул. Джеймс
Баучер 76, при следния дневен ред: 1 отчет за
дейността на сдружението; 2. финансов отчет; 3.
избор на нови ръководни органи; 4. разни.
727
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Български национален клуб Лабрадор – ретривер“ на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква
от чет но-изборно събрание на ч леновете на
13.04.2014 г. в 10 ч. в Асеновград, Ловно-стрелкови комплекс „40-те извора“, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на клуба за изминалия
период; 2. освобождаване от отговорност на УС;
3. избор на нов УС; 4. приемане на нови членове; 5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ отчетно-изборното събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч, на същото място и
при същия дневен ред.
714
1. – Управителният съвет на СНЦ „Национален клуб Немски ловен териер“, Добрич, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на 15.03.2014 г. в 9 ч. в ловен
комплекс „Фазанарията“ в Пазарджик при следния
дневен ред: 1. отчет на УС; 2. освобождаване на
стария УС; 3. избор на нов УС; 4. промени в устава
на НКНЛТ; 5. прием на нови членове; 6. разни.
673
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1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел за общественополезна дейност „Фолклорен
клуб за народни песни и танци „Цветница 94“,
гр. Златица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 23.03.2014 г. в 18 ч. в седалището на сдружението в гр. Златица, ул. Христо
Ботев 16, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителя на сдружението; 2. доклад на ревизионната комисия; 3. приемане на счетоводния
отчет на сдружението; 4. персонални промени в
състава на фолклорния клуб – освобождаване на
членове и приемане на нови членове; 5. разни.
Поканват се всички членове на СН „Цветница
94“, гр. Златица, да участват в общото събрание.
670
1. – Управителният съвет на Ловно сдружение
„Ивайловград“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 26, ал. 3 и 5, чл. 30, т. 21 от устава на сдружението свиква общо събрание на 28.03.2014 г. в
18 ч. в Клуба на ловеца – Ивайловград, ул. Георги
Димитров 46, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет на сдружението
за 2013 г.; 2. отчет за дейността на контролния
съвет за 2013 г. и финансов отчет за същата година;
3. приемане на бюджета за 2014 г.; 4. определяне
на размера на членския внос за 2015 г.; 5. разни.
Поканват се всички избрани делегати на общи
събрания на ловните дружини да присъстват
на общото събрание. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на делегатите в
офиса на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26, ал. 7 от устава
на сдружението общото събрание ще се проведе
същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред, колкото и делегати да са регистрирани.
671
45. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при СОУ „Христо Ботев“, гр.
Нова Загора, област Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на настоятелството на 9.04.2014 г. в 18 ч. в СОУ „Христо Ботев“
в Нова Загора, ул. Сан Стефано 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на УН през 2013 г.; 2. освобождаване
от длъжност на членовете на настоятелството; 3.
приемане на нови членове на настоятелството;
4. избор на нов управителен съвет на настоятелството; 5. разни. Поканват се всички членове на
УН да вземат участие в събранието. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
706
7. – Управителният съвет на „Национален
аграрно-технологичен парк Тракия“, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съ-
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брание на сдружението на 21.03.2014 г. в 14 ч.
в Пловдив, пл. Н. Мушанов 1, в заседателната
зала на Областната администрация – Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на НАТП за 2013 г.; 2. приемане на
нови членове на УС; 3. промени в устава на сдружението; 4. изготвяне на проектно предложение
и представянето му за разглеждане, одобрение
и финансиране пред Европейската комисия; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
731
2. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Туристическо дружество „Искърски пролом“, Своге, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 22 и 23 от устава на сдружението свиква
редовно общо събрание на 4.04.2014 г. в 17,30 ч. в
лекционната зала на читалище „Градище“ в Своге
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на сдружението за дейността през 2013 г.; 2.
доклад на инспектората; 3. приемане на програма
за дейността през 2014 г.; 4. приемане на проектобюджета за 2014 г.; 5. избор на представител
на Туристическо дружество „Искърски пролом“,
Своге, в редовното общо събрание на Българския
туристически съюз. Материалите за общото събрание са на разположение на всички заинтересовани
лица всеки работен ден от 13 до 16 ч. в офиса на
сдружението в Своге, ул. Страцин 9, ет. 1.
707
1. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Локомотив – Септември“, гр. Септември, област Пазарджик, ул. Кирил и Методий 6, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 14.03.2014 г. в 18 ч. в седалището на сдружението при следния дневен ред:
1. избор на нов управителен съвет; 2. избор на
нова контролна комисия; 3. промяна в устава на
юридическото лице.
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20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Училищно настоятелство „Пролетна дъга“ към Целодневна детска
градина № 34 – гр. Шумен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ с решение от 28.01.2014 г. свиква годишно отчетно събрание на сдружението на
31.03.2014 г. в 18 ч. в Шумен, ул. Софийско шосе
2, при следния дневен ред: 1. отчетен док лад
на УС на сдружението за 2013 г.; 2. финансов
отчет за 2013 г.; 3. избор на нов управителен
съвет и председател на сдружението; 4. текущи
въпроси. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите за общото събрание
се намират на разположение в Шумен, ул. Софийско шосе 2.
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