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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за проучване на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от
тях универсални и професионални пенсионни
фондове и прилагането на регулаторната рамка
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Републ ика България и чл. 35 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за проучване
на финансовото състояние на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от
тях универсални и професионални пенсионни
фондове и прилагането на регулаторната рамка
със срок на действие един месец.
2. Комисията се състои от 8 членове, по
един от всяка парламентарна група, в това
число – председател и заместник-председател.
3. Избира за:
Председател: Корнелия Петрова Нинова.
Заместник-председател: Н ас т и м и р А на н иев
Ананиев.
Членове:   Владислав Тошков Николов;
Йордан Кирилов Цонев;
Димитър Кирилов Байрактаров;
Чавдар Славчев Пейчев;
Любомир Владимиров Владимиров;
Мариана Георгиева Тодорова.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 17 февруари 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1201

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на
Четиридесет и третото Народно събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Народното събрание и Решение за приемане на процедурни
правила за избиране на заместник-председатели
на Четиридесет и третото Народно събрание
(ДВ, бр. 89 от 2014 г.)
РЕШИ:
Избира Кирил Петров Цочев от Парламентарната група на АБВ за заместник-председател
на Четиридесет и третото Народно събрание.

Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 18 февруари 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1202

РЕШЕНИЕ

за промени в ръководството на Комисията по
енергетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Кирил Петров Цочев като
заместник-председател на Комисията по енергетика.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 18 февруари 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1203

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна
каса, представянето и публичното оповестяване
на документите и изслушването на кандидатите
в Комисията по здравеопазването, както и на
процедурата за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията и
реда за предлагане на кандидати за управител
на Националната здравноосигурителна каса,
представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването на кандидатите
в Комисията по здравеопазването, както и на
процедурата за избор от Народното събрание:
I. Предлагане на кандидати за управител
на Националната здравноосигурителна каса
1. Предложения за кандидат за управител
на Националната здравноосигурителна каса
могат да се правят от парламентарните групи.
Предложенията се внасят в писмена форма
чрез председателя на Народното събрание до
Комисията по здравеопазването в 5-дневен срок
от приемането на тези процедурни правила от
Народното събрание.
2. Предложенията за кандидат за управител
на Националната здравноосигурителна каса се
придружават с писмени мотиви, които аргу-

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

ментират добрата професионална репутация
на кандидата. Към предложенията се прилагат
следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата по образец съгласно приложение № 1 към решението;
б) подробна автобиография;
в) заверено от кандидата копие от диплома
за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
г) документи, удостоверяващи придобити
допълнителни специализации и квалификации;
д) документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискването по чл. 19,
ал. 3, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
за професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело;
е) свидетелство за съдимост;
ж) декларация по образец съгласно приложение № 2 към решението, че кандидатът
притежава българско гражданство съгласно
изискването на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
здравното осигуряване;
з) декларация по образец съгласно приложение № 3 към решението, че не са налице
обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 2 – 5 от
Закона за здравното осигуряване.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията по раздел I, т. 1 и документите по раздел I, т. 2 се публикуват на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание в срок не
по-късно от 14 дни преди изслушването.
2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие
с изискванията на Закона за защита на личните данни. Всички данни в документите на
кандидатите за управител на Националната
здравноосигурителна каса, които са лични
данни по смисъла на Закона за защита на
личните данни, се заличават.
3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации могат да представят на Комисията по
здравеопазването становища за предложените
кандидати, включващи и въпроси, които да им
бъдат поставени в срок не по-късно от 3 дни
преди изслушването на кандидатите.
4. Средствата за масово осведомяване могат
да изпращат в Комисията по здравеопазването въпроси към кандидатите, които да бъдат
поставени по време на изслушването, в срок
не по-късно от 3 дни преди изслушването на
кандидатите.
5. Анонимни становища и сигнали не се
разглеждат.
6. Становищата и въпросите се изпращат по
пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по здравеопазването, или
по електронен път на адрес: health_committee@
parliament.bg.
7. Становищата и въпросите по т. 3 и 4 се
публикуват на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
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събрание в срок до 3 дни от получаването
им при спазване изискванията на Закона за
защита на личните данни и Закона за защита
на класифицираната информация.
III. Проверка на представените документи
за допускане на кандидатите до изслушване
1. Комисията по здравеопазването в срок
до 3 дни от изтичане на срока по раздел I, т. 1
изпраща списък на кандидатите за управител
на Националната здравноосигурителна каса в
Главна дирекция „Гражданска регистрация и
административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка на гражданството съгласно
изискването на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
здравното осигуряване и за отсъствието на
правното ограничение по чл. 21, ал. 1, т. 2 от
Закона за здравното осигуряване.
2. Комисията по здравеопазването на свое
заседание, предхождащо изслушването, проверява представените документи.
3. Комисията по здравеопазването може
да изисква допълнителна информация както
от кандидатите, така и от съответния компетентен орган.
4. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по
раздел I, т. 2.
5. След извършване на проверката Комисията по здравеопазването изготвя списък на
кандидатите, които са допуснати до изслушване.
Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите и се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание в срок до
3 дни от провеждане на заседанието.
IV. Изслушване на кандидатите
1. Комисията по здравеопазването изслушва
само допуснатите кандидати, като поредността
се определя съгласно списъка по раздел III, т. 5.
2. Изслушването е публично и се провежда
в открито заседание на Комисията по здравеопазването.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор за управител
на Националната здравноосигурителна каса в
изложение до 2 минути. Представянето включва
и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената
подкрепа за кандидата.
4. На всеки кандидат се дава възможност за
лично представяне, включително за допълване
на данни от професионалната си биография и
за представяне на вижданията си за развитие
на дейността на Националната здравноосигурителна каса в изложение до 15 минути.
5. Представят се в резюме становищата и
въпросите, постъпили в Комисията по здравеопазването от лицата по чл. 89, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание, като изложението за всеки
въпрос и становище е до 2 минути.
6. Кандидатите отговарят на поставените
им въпроси по т. 5 в изложение до 10 минути.
7. Народните представители могат да задават
въпроси към кандидатите, включително и въ-
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проси, съдържащи се в становищата на лицата
по чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като
изложението за всеки въпрос е до 2 минути.
8. Кандидатите отговарят на поставените
им въпроси по т. 7 в изложение до 10 минути.
9. От заседанието за изслушването се изготвя
пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание.
10. Комисията по здравеопазването изготвя и внася в Народното събрание доклад за
резултатите от изслушването на кандидатите
за заемане на длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса със
съдържанието, определено в чл. 89, ал. 5 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание.
11. Когато са изслушани няколко кандидати
за длъжността управител на Националната
здравноосигурителна каса, към доклада по т. 10
се прилага списък на кандидатите, участвали
в изслушването, подреден по азбучен ред на
собствените им имена. Към доклада се прилага
и проект на решение за избор на всеки кандидат за длъжността управител на Националната
здравноосигурителна каса.
12. Докладът на Комисията по здравеопазването за резултатите от изслушването на
кандидатите за заемане на длъжността управител на Националната здравноосигурителна
каса се предоставя на народните представители не по-късно от 24 часа преди началото
на заседанието, на което ще бъдат гласувани
кандидатурите, и се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата
на Народното събрание.
V. Избор на управител на Националната
здравноосигурителна каса от Народното събрание
1. Заседанието, в което се провежда избор
на управител на Националната здравноосигурителна каса, се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Комисията по здравеопазването представя
на Народното събрание доклад за проведеното изслушване на кандидатите за заемане
на длъжността управител на Националната
здравноосигурителна каса.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор в изложение
до 2 минути.
4. След представяне на доклада по т. 2 и на
кандидатите по реда на т. 3 Народното събрание
провежда разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание. По време
на разискванията народните представители
могат да поставят въпроси към кандидатите.
5. След приключване на разискванията
кандидатите за управител на Националната
здравноосигурителна каса могат да правят

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

изказвания и да отговарят на поставените към
тях въпроси в изложение до 10 минути.
6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.
7. В случаите, когато има няколко кандидати за длъжността управител на Националната
здравноосигурителна каса, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена
на кандидатите, освен ако Народното събрание
реши друго.
8. За избран се смята кандидатът, получил
повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
9. В случай че двама или повече кандидати
са получили равен брой гласове, се провежда
повторно гласуване между тях.
10. В случай че никой от кандидатите не
получи необходимите гласове, се провежда
повторно гласуване, в което участват двамата
кандидати, получили най-много гласове „за“.
11. В случай че и при повторното гласуване
никой от кандидатите не получи необходимите
гласове, Народното събрание приема решение
за откриване на нова процедура за избор.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 18 февруари 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение № 1
към Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати за управител на Националната
здравноосигурителна каса, представянето и
публичното оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията по
здравеопазването, както и на процедурата за
избор от Народното събрание
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата ......................................... ,
с ЕГН …………………………, л.к. № ............................... ,
изд. на …...……………… от МВР .................................. ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/а да бъда предложен/а за длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса.
Дата: ……….....…
Декларатор: .........................

Приложение № 2
към Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати за управител на Националната
здравноосигурителна каса, представянето и
публичното оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията по
здравеопазването, както и на процедурата за
избор от Народното събрание
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване
Долуподписаният/ата ......................................... ,
с ЕГН …………………………, л.к. № ............................... ,
изд. на …...……………… от МВР .................................. ,
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

притежавам българско гражданство.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ……….....…

Декларатор: .........................

Приложение № 3
към Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати за управител на Националната
здравноосигурителна каса, представянето и
публичното оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията по
здравеопазването, както и на процедурата за
избор от Народното събрание
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 21, ал. 1, т. 2 – 5 от Закона за здравното
осигуряване
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РЕШИ:
1. Изменя Решение на Народното събрание
от 10 юли 2013 г. за избиране на управител
на Националната здравноосигурителна каса
(ДВ, бр. 62 от 2013 г.), като в т. 1 думите
„12 февруари 2015 г.“ се заменят с „избиране
на нов управител на Националната здравноосигурителна каса“.
2. Решението влиза в сила от деня на
приемането му.
Решението е прието от 43-то Народно събрание на 20 февруари 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
1257

Долуподписаният/ата ......................................... ,
с ЕГН …………………………, л.к. № ............................... ,
изд. на …...……………… от МВР .................................. ,

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. не съм поставен/а под запрещение;
2. не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер или лишен/а по съответен
ред от правото да заемам материалноотговорна
длъжност;
3. не съм член на надзорния съвет на Националната здравоосигурителна каса;
4. не съм съпруг/съпруга и не се намирам във
фактическо съжителство, не съм роднина по права
линия, по съребрена линия – до четвърта степен
включително, или по сватовство – до втора степен
включително, с членове на надзорния съвет на
Националната здравоосигурителна каса.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ……….....…
1212

Декларатор: .........................

РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение на Народното събрание от 10 юли 2013 г. за избиране на управител
на Националната здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с Решение на Народното
събрание за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на
кандидати за управител на Националната
здравноосигурителна каса, представянето и
публичното оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията
по здравеопазването, както и на процедурата
за избор от Народното събрание, прието на
18 февруари 2015 г.,

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-407 от 2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното
време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно
време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители
в Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 69 от 2014 г.)
§ 1. Текстът на чл. 2 става ал. 1 и се създава ал. 2:
„(2) Положеният труд от държавните служители извън установеното редовно работно време
не може да надвишава размера, предвиден в
чл. 187, ал. 7 ЗМВР.“
§ 2. В чл. 11 ал. 3 се отменя.
§ 3. В чл. 14, ал. 2 след думите „дипломатически представителства“ се добавя „и на
служителите от СОБТ“.
§ 4. В чл. 18, ал. 1 се създава изречение второ:
„Часовете положен труд над установената
нормална продължителност на работното време
се отчитат ежемесечно в часове за месеца, в
който са положени.“
§ 5. В приложение № 3 към чл. 21, ал. 3,
графа 5 думите „на протокола за отчитане“
се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Веселин Вучков
1131
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 2
от 17 февруари 2015 г.

за критериите за допустимост на земеделските
площи за подпомагане по схеми и мерки за
плащане на площ
Раздел I
Обща разпоредба
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. критериите за класифициране на земеделските площи;
2. общите и специалните условия за допустимост за подпомагане на земеделските площи;
3. условията за допустимост за подпомагане
на постоянно затревените площи;
4. допустимите за подпомагане елементи
на заобикалящата среда.
(2) Критериите и условията за допустимост по ал. 1 се прилагат при подпомагане
на земеделските стопани по следните схеми
и мерки за плащане на площ:
1. схемите за директни плащания по чл. 38а,
ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);
2. схемите за преходна национална помощ
по чл. 38а, ал. 2 ЗПЗП;
3. мерките за подпомагане по Наредба № 11
от 2008 г. за условията и реда за прилагане на
мярка 211 „Плащания на земеделски стопани
за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212 „Плащания на земеделски
стопани в райони с ограничения, различни
от планинските райони“ от Програмата за
развитие на селск ите райони за периода
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 40 от 2008 г.);
4. мярката за подпомагане по Наредба № 11
от 2009 г. за условията и реда за прилагане
на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 29 от 2009 г.)
с подмерки:
а) биологично земеделие;
б) управление на земеделски земи с висока
природна стойност;
в) поддържане на характеристики на ландшафта;
г) опазване на почвите и водите;
д) традиционно животновъдство с направления – опазване на застрашени от изчезване
местни породи и традиционни практики за
сезонна паша (пасторализъм);
5. мярката за подпомагане по Наредба № 3
от 2011 г. за условията и реда за прилагане
на мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и
плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО –
за земеделски земи“ от ПРСР 2007 – 2013 г.
(ДВ, бр. 18 от 2011 г.);
6. мярка 10 „Агроекология и климат“ от
ПРСР 2014 – 2020 г.;
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7. мярка 11 „Биологично земеделие“ от
ПРСР 2014 – 2020 г.;
8. мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“
и плащания по Рамкова директива за водите“
от ПРСР 2014 – 2020 г.;
9. мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“
от ПРСР 2014 – 2020 г.
Раздел II
Критерии за класифициране на земеделските
площи
Ч л. 2. (1) К ат о земеделск и п лощ и се
класифицират тези части от територията на
страната, които:
1. притежават природни дадености, правещи ги пригодни за извършване на земеделска
дейност;
2. са включени в Системата за идентификация на земеделските парцели по чл. 30, ал. 2,
т. 2 ЗПЗП като част от физически блокове
земеделски площи;
3. могат да бъдат използвани за извършване
на земеделска дейност съгласно действащото
в страната законодателство.
(2) Не са земеделски площи:
1. необработваемите площи – храсти и
затревени площи, дерета, оврази, полски пътища, прокари и просеки;
2. териториите, заети от гори, с изключение
на горски територии, за които са издадени
разрешителни за паша по чл. 50, т. 5 от Закона за защитените територии, или горските
територии, определени по реда на чл. 123 от
Закона за горите;
3. урбанизираните територии – градски
структури, застроени площи извън населените
места и зоните за спорт и отдих;
4. водните площи – реки и речни корита,
езера, язовири, блата, канали и гранични
водни площи;
5. нарушените терени – кариери, открити
рудници и табани, сметища и хвостохранилища;
6. транспортната инфраструктура – пътищата с трайна настилка и прилежащите към
тях територии, железопътни линии и прилежащите към тях територии;
7. голи и ерозирали терени – заети от пясъци, чакъл и голи скали.
Чл. 3. Земеделската площ може да бъде
със смесено ползване като комбинация от
земеделски парцели, заети от обработваема
земя, постоянно затревени площи и постоянни
пасища или трайни насаждения.
Чл. 4. (1) Постоянно затревените площи
според начина на поддържането им са:
1. постоянни или временни пасища за паша
на животни;
2. ливади за косене;

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

3. постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на
паша или косене.
(2) Като постоянни или временни пасища
се класифицират постоянно затревени площи
с плътна тревна покривка, които се ползват
за паша на селскостопански животни.
(3) Като ливади се класифицират постоянно
затревени площи с плътна тревна покривка,
които се ползват за добив на сенаж или сено
чрез коситба.
(4) Като постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване на паша или косене, се класифицират
постоянно затревени площи, върху които не се
осъществяват производствени дейности (паша
или коситба), но се поддържат в състояние,
което ги прави пригодни за извършване на
паша или косене съгласно чл. 6.
Раздел III
Общи и специални условия за допустимост за
подпомагане на земеделските площи
Чл. 5. (1) Допустими за подпомагане по
чл. 1, ал. 2 са земеделските площи, които
отговарят на критериите за хектари, допустими за подпомагане по смисъла на чл. 32,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
(2) Площите по ал. 1 се включват в системата за идентификация на земеделските
парцели като специализиран слой „Площи,
допустими за подпомагане“.
Чл. 6. (1) За поддържането на земеделската
площ в състояние, което я прави подходяща
за паша или обработване по смисъла на чл. 4,
параграф 1, б. „в“, подт. ii) от Регламент (ЕС)
№ 1307/2013, в съответствие с предназначението на площта трябва да бъде приложена
поне една от следните дейности:
1. изораване;
2. дисковане;
3. подрязване на тревата и/или премахване
на плевели и храсти;
4. почистване и обработка с хербициди.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 не се
прилагат по отношение на площи, подходящи
за паша.
(3) Земите под угар са допустими за подпомагане, когато върху тях е извършена наймалко една почвена обработка до 31 май на
годината на кандидатстване и се поддържа
максимална височина на тревостоя от 0,5 м.
Чл. 7. (1) Трайно неподходящи за подпомагане са земеделските площи, заети от дървесна
или храстовидна растителност, сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали
или оголени терени.
(2) Не са допустими за подпомагане земеделските площи или тези части от тях,
в които елементите по ал. 1 са компактно
разположени и заемат, заедно или поотделно,
повече от 100 кв. м.
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Чл. 8. Трайните насаждения са допустими
за подпомагане, когато:
1. най-малко 70 % от растенията, включени
в референтния парцел, са живи (неизсъхнали);
2. почвената повърхност се поддържа с
подходящи обработки или косене според прилаганите системи (угарна, чимово-мулчирна,
мулчирна или ливадно зачимяване).
Раздел ІV
Условия за допустимост за подпомагане на
постоянно затревените площи
Чл. 9. (1) Допустими за подпомагане са
постоянно затревените площи, когато на тях:
1. има не повече от 100 броя дървета и/
или храсти на хектар с височина над 0,5 м (за
клек и хвойна – независимо от височината),
които са с мозаечно разположение;
2. има мозаечно разположени сгради, съоръжения, скали, скални участъци, ерозирали
или оголени терени, които заемат не повече
от 10 % от общата площ на пасището, след
изключване на неподходящите за подпомагане
площи по чл. 7, ал. 2.
(2) Допустими за подпомагане са постоянните или временните пасища, които се
използват за паша на пасищни животни и
отговарят на изискванията на ал. 1.
(3) Ливадите за косене са допустими за
подпомагане, когато отговарят на изискванията на ал. 1 и в зависимост от климатичните
условия и почвените характеристики на земята са извършени коситби, които осигуряват
максимална височина на тревостоя 0,7 м във
всеки момент на годината.
(4) Постоянно затревени площи, поддържани в състояние, позволяващо извършване
на паша или косене, са допустими за подпомагане, когато отговарят на изискванията на
ал. 1 и върху тях са извършени минималните
дейности по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4, които осигуряват максимална височина на тревостоя
0,35 м във всеки момент на годината.
(5) Не са допустими за подпомагане постоянно затревени площи или тези части от тях,
за които при проверка на място се установи,
че са били изгаряни, освен когато ползвателят
на площта представи документ от компетентна
структура на Министерството на вътрешните
работи за осигуряване на пожарна безопасност,
че пожарът е резултат на природно явление
или на действия на други лица.
(6) За постоянно затревените площи, намиращи се в защитени зони по чл. 3, ал. 1,
т. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР), за които има издадени и обнародвани в
„Държавен вестник“ заповеди за обявяването
им, ал. 3 и 4 се прилагат съобразно режимите
и ограниченията, въведени с тези заповеди.
Чл. 10. Заявяването за подпомагане на
земеделски площи, които не отговарят на
изискванията на чл. 5, 6, 8 и 9, както и
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заявяването на площи по чл. 7 се санкционира съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО)
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005
и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347/549
от 20.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1306/2013)
и Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на
Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
интегрираната система за администриране и
контрол и условията за отказ или оттегляне
на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания,
подпомагането на развитието на селските
райони и кръстосаното съответствие (ОВ L
181/48 от 20.06.2014 г.) (Делегиран регламент
(ЕС) № 640/2014).
Раздел V
Доп ус т и м и за под пома га не е лемен т и на
заобикалящата среда
Чл. 11. (1) Допустими за подпомагане са
следните линейни елементи на заобикалящата
среда, които са резултат на човешка дейност
и са част от заявената за подпомагане земеделска площ:
1. живи плетове – редици от храсти, понякога с редици от дървета в средата;
2. каменни стени – направени от човека
структури от камъни или тухли и строителен
разтвор;
3. дървета в редица;
4. дървета в група;
5. синори (полски граници), върху които не
се произвежда земеделска продукция;
6. тераси;
7. канавки, включително открити водни
басейни за целите на напояването или отводняването;
8. буферни ивици по протежението на
водни басейни.
(2) Линейните елементи на заобикалящата
среда по ал. 1 се включват в подлежащата на
подпомагане площ, когато тяхната ширина не
надхвърля 2 м, с изключение на елементите,
които подлежат на опазване съгласно националните стандарти за поддържане на земята
в добро земеделско и екологично състояние,
одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) Линейните елементи на заобикалящата
среда по ал. 1, които отговарят на изискването
по ал. 2, не се считат като неподходящи за
подпомагане площи при прилагане на чл. 7,
ал. 2 и чл. 9.

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

Раздел VI
Специални условия за допустимост за подпомагане на площи, заявени по мерки от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. и Програмата за
развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
Чл. 12. (1) За подпомагане по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата
за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
(ПРСР 2007 – 2013 г.) – подмярка „Управление на земеделски земи с висока природна
стойност“, и подмярка „Възстановяване и
поддържане на затревени площи с висока
природна стойност“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
са допустими:
1. обработваеми земи, ако не по-малко
от 50 % от площта на земеделския парцел
попадат в земи с висока природна стойност;
2. постоянни пасища, ако повече от 100 кв.
м от заявената площ на земеделския парцел
попадат в земи с висока природна стойност;
3. необработваеми площи – храсти и затревени територии по чл. 2, ал. 2, т. 1, които
отговарят едновременно на следните условия:
а) повече от 100 кв. м от заявената площ
на земеделския парцел са в земи с висока
природна стойност;
б) не повече от 25 % от площта на парцела
са заети от мозаечно разположени дървета,
храсти, скали и други трайно неподходящи
за подпомагане площи с единична площ под
100 кв. м.
(2) Земеделски парцели, които с цялата
си площ попадат в специализиран слой на
местообитанията на зимуващите видове гъски
за дейност „Засяване и отглеждане на есенни
зърнено-житни култури в местообитания на
зимуващи видове гъски на минимум 50 %
от заявените по дейността площи“ от ПРСР
2007 – 2013 г. и ПРСР 2014 – 2020 г.
(3) Земеделски парцели, които с цялата
си площ попадат в специализиран слой на
местообитанията на Царски орел и Египетски
лешояд за дейност „Превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на
Царски орел или Египетски лешояд, в пасища
и последващото им екстензивно поддържане“
от ПРСР 2007 – 2013 г. и ПРСР 2014 – 2020 г.
(4) Земеделски парцели, които с цялата
си площ попадат в специализиран слой на
местообитания на червеногушата гъска за
дейността „Засяване и отглеждане на есенни
зърнено-житни култури в местообитания на
червеногушата гъска на 50 % от заявената по
дейността площ и с минимум 30 % царевица,
попадащи в местообитания на червеногуша
гъска“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
(5) За подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ – направление „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

от подмярка „Традиционно животновъдство“
от ПРСР 2007 – 2013 и подмярка „Традиционни
практики за сезонна паша (пасторализъм)“
от ПРСР 2014 – 2020 г., са допустими всички
постоянни пасища, класифицирани съобразно
чл. 4, ал. 1, т. 1, като се подпомагат с цялата
си площ независимо от процента налични
върху тях дървесна или храстовидна растителност, скали, скални участъци, ерозирали
или оголени терени.
Чл. 13. За подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с
Директива 2000/60/EО – за земеделски земи“
от ПРСР 2007 – 2013 и мярка 12 „Плащания
по „Натура 2000“ и Рамковата директива за
водите от ПРСР 2014 – 2020 г. са допустими
постоянни пасища, в които не повече от 25 %
от площта на парцела са заети от мозаечно
разположени дървета, храсти, скали и други
трайно неподходящи за подпомагане площи,
които са с единична площ под 100 кв. м.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Земеделски площи“ са площите по
чл. 4, параграф 1, буква „д“ от Регламент (ЕС)
№ 1307/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване
на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в
рамките на общата селскостопанска политика
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на
Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347/608 от 20.12.2013 г.) (Регламент
(ЕС) № 1307/2013).
2. „Земя, оставена под угар“ е обработваема
земя, на която не се произвежда земеделска
продукция.
3. „Ливадно зачимяване“ е изкуствено
поддържане на почвената повърхност в чим.
4. „Мозаечно разположение“ има, когато
храстите и дърветата са с недопиращи се корони, с гъстота, позволяваща безпрепятствено
преминаване на животни при пашуване или
безпрепятствено косене, и когато единичните обекти са под 100 кв. м, с плътна тревна
покривка между тях.
5. „Мулчирна система“ е система, при
която се създава изкуствена покривка (мулч)
върху повърхността на почвата (слама, сено,
стъблени и листни отпадъци, торф, полиетиленово фолио и др.).
6. „Обработваема земя“ е земята по чл. 4,
параграф 1, буква „е“ от Регламент (ЕС)
№ 1307/2013.
7. „Пасищни животни“ са говеда, биволи,
овце и кози, както и еднокопитните животни – коне, магарета, мулета и катъри. За
пасищни животни се смятат и свинете от из-
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точнобалканската порода и нейните кръстоски,
които се отглеждат съгласно изискванията на
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
8. „Постоянно затревена площ“ и „постоянно пасище“ са земите по чл. 4, параграф
1, буква „з“ от Регламент (ЕС) № 1307/2013,
наричани по-нататък „постоянно затревени
площи“.
9. „Трайни насаждения“ са култури по
чл. 4, параграф 1, буква „ж“ от Регламент
(ЕС) № 1307/2013.
10. „Чим“ е затревена почвена повърхност
с многогодишни житни или други тревни
смески.
11. „Чимово-мулчирна система“ е система
на поддържане на постоянен чим, като тревата
се окосява периодично и се оставя на място
за мулчиране на почвата.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 40
от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 5 от
10 март 2010 г. за условията за допустимост
за подпомагане на земеделските парцели по
схеми за плащане на площ и за общите и
регионални критерии за постоянни пасища
(ДВ, бр. 22 от 2010 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2012 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 72 от
2012 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 7 думите „за материални
и нематериални активи“ се заличават.
§ 2. В чл. 21, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 13 след думата „възнаграждения“
се добавя „и осигуровки“.
2. В т. 14 накрая се поставя запетая и
се добавя „както и подадени след датата на
подаване на заявка за окончателно плащане
пред ДФЗ – РА“.
§ 3. В чл. 32, ал. 1 накрая се добавя „и
декларация за минимални помощи съгласно
приложение № 10а“.
§ 4. В чл. 36, ал. 1 се създава т. 7:
„7. установи наличие на някое от обстоятелствата по чл. 13, ал. 2.“

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

§ 5. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Разплащателната агенция може да
поиска връщане на вече платени суми заедно
със законната лихва върху тях, когато:
1. получателят на помощта е представил
декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на
изискванията за получаване на финансова
помощ, за да извлече облага в противоречие
с целите на тази наредба;
2. получателят на помощта е получил или
е одобрен за получаване на допълнителна
публична финансова помощ за дейностите,
финансирани по реда на тази наредба;
3. получателят на помощта е променил
предмета на подпомаганата дейност;
4. получателят на помощта не използва
придобитите на основа на одобрения проект
материални и нематериални инвестиции,
както и закупеното офис оборудване и офис
техника по предназначение;
5. получателят на помощта не изпълнява
някое от условията по чл. 42;
6. ползвателят на помощта не е публикувал решение за откриване на процедурите за
възлагане на обществена поръчка за избор на
изпълнител на всички разходи от проекта по
чл. 37, ал. 1 или 2.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Получателят на помощта дължи връщане на изплатените частични плащания, когато
до извършване на окончателното плащане
МЗХ или РА установи наличие на някое от
обстоятелствата по чл. 13, ал. 2.
(5) В случаите, когато МЗХ или РА установи,
че обстоятелствата по ал. 4 са съществували
към датата на извършване на окончателно
плащане по проекта, получателят на помощта
дължи връщане на изплатените плащания по
проекта.“
§ 6. В приложение № 10 към чл. 32, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 2 и 3 се отменят.
2. В т. 22 накрая се добавя „и/или документи, удостоверяващи присъствието на
у частниците в проведени събития, и/или
документи, доказващи проведени събития и
кампании, и/или екземпляр от отпечатани
материали – каталози, брошу ри, плакати,
дипляни“.
§ 7. Създава се приложение № 10а към
чл. 32, ал. 1:
„Приложение № 10а
към чл. 32, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА МИНИМАЛНИ ПОМОЩИ
Долуподписаният(ата) ________________________
____________________________________________ ,
(собствено, бащино, фамилно име)
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ЕГН____________ , притежаващ/а лична карта/
паспорт № ______________________ , издадена на
________________ от МВР – гр. _ ______________ ,
(дата на издаване)
(място на издаване)
в качеството ми на __________________________
_____________________________________________
____________________________________________ ,
(посочват се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява)
представляващ _______________________________
_____________________________________________
____________________________________________ ,
(наименование на кандидата)
вписано в търговския регистър по фирмено дело
№ ________________ по описа за _____________ г.
на _________________________________________ окръжен
(градски) съд/търговския регистър на Агенцията
по вписванията под единен идентификационен
код __________ , със седалище ________________
и адрес на управление ___________________________ ,
БУЛСТАТ _________________________ – ползвател на
помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и
транснационално сътрудничество“,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
А. Общата сума на получената минимална 
помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006
на Комисията от 15 декември 2006 г. относно
прилагането на членове 87 и 88 от Договора
за създаване на Европейската общност по
отношение на минималната помощ от представляваното от мен читалище или ЮЛНЦ
през двете предшестващи данъчни години и
текущата данъчна година до датата на деклариране заедно с помощта за дейностите по
проекта не надхвърля левовата равностойност
на 200 000 евро и на 100 000 евро за предприятие, осъществяващо дейност в отрасъл
„Сухопътен транспорт“.
В случай че представляваното от Вас читалище или ЮЛНЦ е получавало минимална
помощ извън помощта по настоящия проект,
моля попълнете таблицата.
Година на Орган,
Разходи1, Размер на
предоста- предос- за които е помощта
вяне на
тавил предоставе- (в левове)
помощта* помощта на помощта

ОБЩО
* Помощта се счита за получена от датата на
сключване на договор за предоставянето є или
от датата на издаване на друг документ, който
дава на лицето право да я получи.
____________
1
Посочват се конкретният вид услуга, актив
и др.
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Б. Предприятие партньор/свързано предприятие:
1. Не е получило държавна помощ по
реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на
Комисията от 15 декември 2006 г. относно
прилагането на членове 87 и 88 от Догово- 
ра за създаване на Европейската общност
по отношение на минималната помощ (ОВ
L 379 от 28.12.2006 г.)
2. Е получило през двете предшестващи
данъчни години и текущата данъчна година
до датата на деклариране помощ, която е
обявена като минимална помощ (de minimis)
по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на
Комисията от 15 декември 2006 г., на обща
стойност (с натрупване) ................................. лв.
....................................... (словом), както следва:
......... лв. ........................ (словом) за ........ година 
......... лв. ........................ (словом) за ........ година
......... лв. ........................ (словом) за ........ година
За сектор „Сухопътен транспорт“:
........ лв. ........................ (словом), както следва:
......... лв. ........................ (словом) за ........ година
......... лв. ........................ (словом) за ........ година
......... лв. ........................ (словом) за ........ година
Вярната информация се зачертава. В т. 2 се
посочват видът и източникът на държавната помощ
и видът на разходите.
Известна ми е наказателната отговорност за
деклариране на неверни данни по чл. 248а, ал. 2
и чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .............. 
Подпис: .......................“

§ 8. В допълнителната разпоредба в § 1 се
създават т. 12 и 13:
„12. „Материални и нематериални активи“
са понятия по смисъла на Регламент (ЕС)
№ 651/2014 на комисията от 17 юни 2014 г.
за обявяване на някои категории помощи за
съвместими с вътрешния пазар в приложение
на членове 107 и 108 от Договора (обн., L ОВ.
бр. 187 от 26 юни 2014 г.).
13. „Форсмажорни обстоятелства“ е понятие
по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга
на общата селскостопанска политика и за
отмяна на регламент (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000,
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета
(обн. L ОВ. бр. 347 от 20 декември 2013 г.).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. Параграф 6, т. 1 се прилага и за заявките за междинно или окончателно плащане
в процес на обработка, подадени в Държавен
фонд „Земеделие“ преди влизане в сила на
наредбата.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
1194
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за установяване на
владеенето на български език и професионалната терминология на български език от
чужденците за упражняване на медицинска
професия в Република България (обн., ДВ,
бр. 104 от 2005 г.; изм., бр. 71 и 98 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4 думата „молба“ се заменя със
„заявление“.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 думите „и по възможност
владеещ съответния чужд език“ се заличават.
§ 3. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „писмена и устна част“ се заменят с „писмена част и събеседване“.
2. Създава се изречение второ:
„До събеседване се допускат само лицата,
положили успешно писмената част на изпита.“
§ 4. В чл. 8, ал. 1 и 5 думата „молбите“
се заменят със „заявленията“.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 4 думата
„молба“ се заменя със „заявление“.
§ 6. Навсякъде в текста думите „министъра на образованието, младежта и науката“
се заменят с „министъра на образованието
и науката“.
Министър на образованието и науката:
Тодор Танев
Министър на здравеопазването:
Петър Москов
1058

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение на Наредба № 5 от
1999 г. за реда за установяване владеенето
на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация (обн.,
ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.;
изм., бр. 35 от 2000 г.; доп., бр. 105 от 2000 г.;
изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 71 и 98 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2 думите „която се представя“ се заменят с „и/или удостоверение за
семестриално завършен курс на обучение
в акредитирано българско висше училище,
които се представят“.
§ 2. В чл. 3 думата „молба“ се заменя със
„заявление“.
§ 3. В чл. 5, ал. 2 думата „специалисти“
се заменя с „експерти“.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „молбата“ се заменя със
„заявлението“.
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2. В ал. 5 думите „на ал. 3“ се заменят с
„на ал. 4“.
§ 5. В чл. 6, ал. 2, 4 и 5 думата „тест“ се
заменя с „изпит“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „тестът“ се заменя с
„изпитът“, а думата „молбите“ се заменя със
„заявленията“.
2. В ал. 2 ду мата „теста“ се замен я с
„изпита“.
3. В ал. 3 и 4 думата „тест“ се заменя с
„изпит“.
4. В ал. 6 думата „молбите“ се заменя със
„заявленията“.
§ 7. В приложение № 1 към чл. 3 думата
„молба“ се заменя със „заявление“.
§ 8. Навсякъде в текста думите „министърът на образованието, младежта и науката“
и „министъра на образованието, младежта
и науката“ се заменят с „минист ърът на
образованието и науката“ и „министъра на
образованието и науката“.
Министър:
Тодор Танев
1059

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното
дело (обн., ДВ, бр. 29 от 2011 г.; доп., бр. 45 от
2012 г.; изм. с Решение № 16705 от 13.12.2013 г.
на ВАС на РБ – бр. 50 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и хотели“ се заменят с
„хотели и места за настаняване към военните
клубове“, а след думите „Българската армия“
се добавя „и външни лица“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. петдневни почивки за зимен и летен
отдих в планинските военно-почивни домове
и хотели;“.
2. В т. 4 думите „и индивидуални“ се
заличават, думите „по „CLIMS“ се заменят
с „на Комитета за връзка между социалните структури на военните министерства на
НАТО („CLIMS“)“.
3. Създават се нови т. 4а и 4б:
„4а. детски/младежки лагери за деца на
военнослужещи и цивилни служители от
Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в специализирани
детски и младежки лагери, извън страната
по „CLIMS“;
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4б. индивидуални почивки извън страната, в т.ч. и в рамките на международното
сътрудничеството по „CLIMS“;“.
4. В т. 9 думите „включващи минимум
две нощувки“ се заличават.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „Военно-почивните домове и хотели“ се заменят с „Военно-почивните домове, хотелите и местата
за настаняване към военните клубове“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. резервисти за времето на разположение
за активна служба;“.
3. Досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя
така:
„9. външни лица.“
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Почивките и мероприятията по
чл. 2 се финансират от Министерството на
отбраната и от собствени средства на лицата
по чл. 3, както следва:
1. по чл. 2, т. 1, 2, 3 и 9 – за лицата по
чл. 3, т. 1 – 65 % от себестойността на почивката се осигурява от Министерството на
отбраната от средства за социално-битово
и културно обслужване в рамките на утвърдения бюджет за съответната година и
35 % се заплащат от лицата по чл. 3, т. 1;
към себестойността на почивката лицата по
чл. 3, ал. 1 изцяло за своя сметка доплащат
добавка за вид помещение;
2. по чл. 2, т. 1 и 2:
а) лицата по чл. 3, т. 3 – ветераните от
войните ползват военно-почивните домове
и хотели през неактивния сезон и заплащат
25 % от себестойността на почивката (храна и
нощувка с включен ДДС) и добавката за вид
помещение, а останалите 75 % се осигуряват
от бюджета на Министерството на отбраната
съгласно чл. 7 от Правилника за прилагане
на Закона за ветераните от войните, приет с
ПМС № 168 от 1999 г. (ДВ, бр. 75 от 1999 г.;
посл. изм., бр. 37 от 2008 г.); членовете на
семействата им заплащат почивката по цени,
определени в заповедите на министъра на
отбраната по чл. 5;
б) лицата по чл. 3, т. 5 имат право да
почиват до 15 дни веднъж годишно, като заплащат 25 % от себестойността на почивката
и добавката за вид помещение, а останалите
75 % се осигуряват от държавния бюджет
съгласно чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите; членовете на
семействата им заплащат почивката по цени,
определени в заповедите на министъра на
отбраната по чл. 5;
3. по чл. 2, т. 4, 4а и 5 – 50 % от стойността за почивките се осигуряват от Министерството на отбраната от средства за
социално-битово и културно обслужване в
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рамките на утвърдения бюджет за съответната година, а останалите 50 % се заплащат
от лицата по чл. 3, т. 1;
4. по чл. 2, т. 4б – лицата по чл. 3 заплащат
100 % от стойността на почивката;
5. по чл. 2, т. 1, 2 и 9:
а) лицата по чл. 3, т. 4 и 8 заплащат почивката по цени, определени в заповедите на
министъра на отбраната по чл. 5; цената на
почивката включва нощувка, закуска, ползване на паркинг до изчерпване на свободните
паркоместа, както и дължимия ДДС;
б) лицата по чл. 3, т. 9 заплащат 100 %
от стойността на почивката;
6. по чл. 2, т. 6 – стойността на почивката
се осигурява от бюджета на съответната операция или мисия в рамките на финансовата
квота на основната програма, по която се
осигурява участието на военните формирования от въоръжените сили в операции и
мисии извън територията на страната; цената
на почивката се определя по себестойност с
доплащане за вид помещение, туристически
данък, застраховки и дължим ДДС и се обявява в заповед на министъра на отбраната
по чл. 5;
7. по чл. 2, т. 7 – почивките и мероприятията се финансират до 65 % от Министерството
на отбраната от средства за социално-битово
и културно обслужване в рамките на утвърдения бюджет за съответната година на
Министерството на отбраната, като разликата
до 100 % се заплаща от лицата по чл. 3, т. 1;
размерът на субсидията се определя ежегодно
от министъра на отбраната след представяне
на калкулации от страна на агенцията и при
утвърден бюджет на Министерството на отбраната; лицата по чл. 3, т. 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9
заплащат 100 % от стойността на почивките
и мероприятията;
8. по чл. 2, т. 8 – стойността на почивката
се осигурява от бюджета на Министерството
на отбраната; децата на загинали военнослужещи при или по повод изпълнение на
военната служба и преживелият родител на
децата до 14-годишна възраст имат право да
почиват безплатно веднъж в годината; при
финансова възможност и след представяне
на предварителни калкулации от страна на
агенцията Министерството на отбраната може
да финансира и втора почивка на децата на
загинали военнослужещи при или по повод
изпълнение на военната служба и преживелият родител на децата до 14-годишна възраст;
9. лицата по чл. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9
заплащат 100 % от стойността на резервацията в местата за настаняване към военните
клубове.
(2) Себестойността на един пълен пансион
се определя ежегодно по методика, утвърдена
от изпълнителния директор на агенцията.
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(3) Себестойността на почивките по чл. 2,
т. 1, 2, 6 и 9 се определя ежегодно до 30 ноември на база изготвени калкулации за предходната година от изпълнителния директор
на агенцията съгласувано с дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ и дирекция
„Социална политика“ на Министерството на
отбраната, утвърждава се от министъра на
отбраната и влиза в сила от 1 юни на следващата календарна година.
(4) За почивките по чл. 2, т. 3 ежегодно
до 15 февруари изпълнителният директор на
агенцията изготвя предварителни калкулации на база предходната година. Същите се
съгласуват с дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ и дирекция „Социална
политика“ на Министерството на отбраната
и се утвърждават от министъра на отбраната.
В калкулациите се включват разходи съгласно утвърдената себестойност, транспорт,
туристически данък, застраховка и разходи
за групов ръководител (на всеки 10 деца
един групов ръководител, но не по-малко от
един). Върху изчислената сума се начислява
дължимият ДДС.
(5) За почивките по чл. 2, т. 4, 4а и 5
изп ъ л н и т ел н и я т д и р ек т ор на а г ен ц и я т а
ежегодно у т върж дава ка лк улации, кои то
включват разходи за съответния пансион и/
или туристически пакети (пакетна цена на
лагера), транспорт, културна програма, задължителни медицински застраховки, разходи
за съпровождащ (групов ръководител) и/или
преводач съгласно международните договорености и дължим ДДС. Почивките по чл. 2,
т. 4б са по цени, предоставени от страните
партньори в рамките на международното
сътрудничество по „CLIMS“.
(6) За почивките по чл. 2, т. 7 изпълнителният директор на агенцията ежегодно
изготвя ка лк улации на база пред ходната
година и/или пазарни проучвания. Същите
след съгласуване с дирекция „Планиране,
програмиране и бюджет“ и дирекция „Социална политика“ на Министерството на
отбраната се утвърждават от министъра на
отбраната и включват разходи за съответния пансион и/или ту ристически пакети,
транспорт, културна програма, разходи за
съпровождащ от агенцията, задължителни
медицински застраховки и други дейности,
свързани с предоставената услуга, както и
дължим ДДС.
(7) За почивките по чл. 2, т. 8 – ежегодно
изпълнителният директор на агенцията изготвя калкулации на база предходната година.
Същите се съгласуват с дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“ и дирекция
„Социална политика“ на Министерството
на отбраната, утвърждават се от министъра
на отбраната и включват разходи съгласно
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у твърдената себестойност, т ранспорт, т уристически данък, застраховка, разходи за
преживелия родител на децата до 14-годишна
възраст, разходи за групов ръководител (на
всеки 10 деца един групов ръководител, но не
по-малко от един). Върху изчислената сума
се начислява дължимият ДДС.
(8) Необходимите средства по ал. 1 се заявяват в дирекция „Планиране, програмиране
и бюджет“ на Министерството на отбраната и
разходваните средства се отчитат в дирекция
„Финанси“ на Министерството на отбраната на база обобщени отчети за ползваните
почивки и мероприятия до 10-о число на
месеца, следващ месеца на ползването им.
(9) Изпълнителният директор на агенцията
може да прави предложения за промяна на
необходимите средства по ал. 8 вследствие
настъпили обективни обстоятелства.“
§ 5. В чл. 5 числото „3“ се заменя с „6“.
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Цените за външни лица във
военно-почивните домове и хотели включват
нощувка със закуска и дължим ДДС. Лицата
могат да заявят обяд и вечеря по цени, определени в заповед на изпълнителния директор.
(2) Цените по ал. 1, изречение първо не
могат да бъдат по-ниски от цените, определени за лицата по чл. 3, т. 1, които почиват
при условията и по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1.“
§ 7. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Цените в местата за настаняване
към военните клубове включват нощувка и се
определят ежегодно до 15 декември със заповед на изпълнителния директор на агенцията
и важат за следващата календарна година.“
§ 8. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
и 9, които ползват основни туристически
услуги във военно-почивните домове, хотелите и местата за настаняване към военните
клубове, заплащат на място невключените в
себестойността на почивките туристически
данък и застраховки и ползваните от тях
допълнителни услуги по цени, у твърдени
със заповед на изпълнителния директор на
агенцията. Лицата по чл. 3, т. 6 заплащат
на място ползваните от тях допълнителни
услуги по цени, утвърдени със заповед на
изпълнителния директор на агенцията.“
§ 9. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Командированите служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия не заплащат цена за
нощувка във военно-почивните домове, хотели
и местата за настаняване към военните клубове, управлявани от агенцията. Разходваните
средства за нощувка, туристически данък и
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застраховка са за сметка на съответното военно формирование или структура, от която
е командированият служител.
(2) За разходваните средства по ал. 1 се
извършва корекция на бюджета на агенцията
за сметка на бюджета на съответното военно формирование или структура, от която
е командированият служител, в рамките на
финансовата квота на съответната програма.
Корекцията се извършва ежегодно през месец
април и месец ноември.
(3) Лицата по ал. 1 ползват безвъзмездно
конферентни зали и допълнително приспособени помещения за организирани служебни
мероприятия на министъра на отбраната,
заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на отбраната, началника на
отбраната, командващия на Съвместното командване на силите, командирите на видовете
въоръжени сили, командирите/началниците
на военни формирования от Българската армия, ръководителите на структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
други делегации и гости на Министерството
на отбраната въз основа на писмено разрешение съответно на министъра на отбраната, постоянния секретар на отбраната или
началника на отбраната.“
§ 10. В чл. 10 се създава ал. 3:
„(3) Експлоатационният период на всеки от
обектите може да бъде удължен или намален
при наличие на обективни обстоятелства за
това със заповед на министъра на отбраната
по предложение на изпълнителния директор
на агенцията.“
§ 11. В чл. 11 се създава ал. 7:
„(7) Продължителност та на почивките
по чл. 2, т. 1, 2, 4, 4а, 5, 7 и 9, ползвани при
условията и по реда на чл. 4, ал. 1, т. 1, 3
и 7 за всеки военнослужещ или цивилен
служител от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
и членовете на техните семейства, не може
да надвишава 20 календарни дни в рамките
на една календарна година.“
§ 12. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Агенцията може да сключва
туроператорски договори с лицензирани български и чуждестранни фирми и договори с
ведомства, организации и фирми за приемане
на индивидуални и групови резервации, да
организира обу чени я, семинари, работни
срещи, конференции, спортни лагери, зелени
училища, екомероприятия и други, доколкото
не се възпрепятстват почивките по чл. 2.
(2) Цените на почивките и мероприятията
по ал. 1 могат да бъдат до 15 % по-ниски
от цените за външни лица, определени по
реда на наредбата, и са в зависимост от броя
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почиващи или участници в мероприятията,
обема на заявените услуги и продължителността на ползването им.
(3) При недостиг на леглова база агенцията
може да договаря допълнителна леглова база
извън военно-почивните домове и хотели за
почивки по социална програма.“
§ 13. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Картите за почивка се разпределят ежегодно от комисия, назначена със
заповед на министъра на отбраната. В комисията задължително участват представители
от всички структури на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
арми я, дирек ци я „Социална политика“ в
Министерството на отбраната, агенцията и
синдикатите в Министерството на отбраната.
Комисията разпределя картите за почивка в
страната до 30 януари – за летния сезон, и
до 30 юни – за зимния сезон.
(2) За разпределението на картите за почивка комисията изготвя протокол, който
се утвърждава от министъра на отбраната.
(3) Картите за почивка по чл. 2, т. 1, 2, 3,
4, 4а и 5 се разпределят между Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия пропорционално на броя
на военнослужещите и цивилните служители
в съответната структура.
(4) За лицата по чл. 3, т. 5 се разпределят
до 1 % от общия брой карти за почивка в
страната.“
§ 14. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „до 31 юли“ се заменят с
„до 10 септември“, а думите „до 15 март“ се
заменят с „до 20 март“;
б) в т. 2 думите „до 31 август“ се заменят
с „до 30 септември“, а думите „до 31 март“
се заменят с „до 10 април“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) А генци ята осиг у рява седемдневна
безплатна почивка за военнослу жещи от
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия, участвали
в операции и мисии извън територията на
страната, и членовете на техните семейства
във военно-почивните домове и хотели въз
основа на утвърдения от министъра на отбраната протокол по чл. 14, ал. 2 в съответствие
с постъпилите до 31 декември – за летния
сезон, и до 31 май – за зимния сезон, заявки
от Съвместното командване на силите.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Агенцията осигурява на лицата по
чл. 3, т. 5 карти за почивка въз основа на
у т върден и я о т м и н ис т ъра на о т бра нат а
протокол по чл. 14, ал. 2 и ги предоставя за
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разпределение на служителя на Министерството на отбраната по чл. 7 от Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Лицата по чл. 3, т. 4, 8 и 9 ползват
почивки по реда на чл. 18, ал. 5.“
§ 15. Създава се нов член 15а:
„Чл. 15а. При промяна на експлоатационния период на обектите по реда на чл. 10,
ал. 3 след сроковете по чл. 14, ал. 1 картите
за почивка се предлагат на свободна продажба
по предложение на изпълнителния директор
на агенцията, утвърдено от министъра на
отбраната.“
§ 16. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Картите за почивка по чл. 2,
т. 4, 4а и 5 се разпределят от комисиите по
чл. 15, ал. 1, т. 1 между военнослужещите и
цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия, които не са били на почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и
в рамките на „CLIMS“, в качеството си на
титуляр на правото на почивка или като
член на неговото семейство през предходната година, включваща последните летен
и зимен сезон.
(2) При свободна разпродажба незаетите
карти за почивка по чл. 2, т. 4, 4а и 5 се
предоставят на правоимащите лица по ал. 1.
При останали незаети карти се обявява нова
дата за свободна разпродажба и картите се
предлагат на лица, които не отговарят на
условията по ал. 1.
(3) В агенцията се води регистър с данни
за служителите, ползвали през предходните
летен и зимен сезон карти за почивка в чужбина, организирани по линия на безвалутния
обмен и в рамките на „CLIMS“, и по договори
с туроператорските фирми.
(4) Ежегодно в срок до 15 януари агенцията
предоставя съответната информация в писмен
вид на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната, Българската армия и синдикатите
в Министерството на отбраната за лицата от
съответната структура, ползвали правото си
на почивка, организирана по линия на безвалутния обмен и в рамките на „CLIMS“, и
по договори с туроператорските фирми през
предходната календарна година.“
§ 17. В чл. 17, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. служебна карта за военнослужещи и
цивилни служители или служебна бележка
по образец (приложение № 2) за цивилни
служители и членовете на семействата – за
лицата по чл. 3, т. 1;“.
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2. В т. 4 след думите „служебна карта“ се
добавя „и заповед за командировка“.
3. Създава се т. 5:
„5. служебна бележка за лицата по чл. 3,
т. 8 по образец (приложение № 4).“
§ 18. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Платежното нареждане за превода по
ал. 1 съдържа името на титуляря на картата
и реквизитите по чл. 13, ал. 1, т. 1, 2 и 5.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При настаняване във военно-почивния дом или хотел се представя платежният
документ. При липса, непълни или неточни
данни в платежния документ, както и при
липса на документ по чл. 17 агенцията може
да откаже настаняване.“
3. В ал. 4 думите „до 10 октомври“ се
заменят с „до 15 октомври“, а думите „по
чл. 2, т. 4 и 5“ се заменят с „по чл. 2, т. 4, 4а
и 5“, а думите „по чл. 16, ал. 1“ се заменят
с „по чл. 14, ал. 2“.
4. В ал. 5 след думата „агенция“ се поставя
запетая и се добавя „на интернет страницата
на Министерството на отбраната“.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Заплащането на картите за свободна
продажба по ал. 5 се извършва по банков
път или на рецепци я в слу чаите, когато
резервацията е направена до 3 работни дни
преди датата на първата нощувка или в деня
на настаняването.“
6. Създава се ал. 7:
„(7) Заплащането за направена резервация в местата за настаняване към военните
клубове се извършва на рецепция.“
§ 19. В чл. 19 думите „чл. 14, ал. 2“ се
заменят с „чл. 15, ал. 1, т. 1“.
§ 20. В чл. 20 след думите „последна услуга обяд“ се добавя в скоби „(сух пакет)“.
§ 21. Създава се нов член 22а:
„Чл. 22а. Стойността на груповите мероприятия за лицата по чл. 3, т. 1, 3, 4, 5, 7, 8
и 9 се заплаща 80 % авансово по банковата
сметка на агенцията, а остатъкът се заплаща
на рецепция. В случаите, когато резервацията
е направена до 5 работни дни преди датата
на първата нощувка или в деня на самото
настан яване, ц ялата су ма се заплаща на
рецепция.“
§ 22. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думите „до 20“ се заменят с „не
по-късно от 25“;
б) в т. 2 думите „до 10“ се заменят с „не
по-късно от 15“;
в) в т. 3 думите „до 5“ се заменят с „не
по-късно от 10“.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) В случаите, когато срокът и условията
по ал. 1 не са спазени, платената сума не се
възстановява, освен ако е налице обективна
причина – внезапно възникнала служебна
ангажираност за титуляря, смърт или заболяване на титуляря или на член на неговото
семейство.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите, когато лицето прекрати
(прекъсне) почивката си в страната, платената
сума не се възстановява. Когато е налице
обективна причина по ал. 2, платената сума
се възстановява на лицето за неползваните
дни.“
4. В ал. 5 числото „10“ се заменя с „15“.
§ 23. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Обстоятелствата по ал. 1 се констатират с протокол, съставен от длъжностни
лица в съответния военно-почивен дом или
хотел.“
§ 24. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „ако имат еднакъв пос т оя нен а д рес, кое т о с е у дос т оверя ва с
личните им карти“ се заменят с „ако имат
еднакъв постоянен или настоящ адрес, което
се удостоверява с личните им карти или с
удостоверение за настоящ адрес“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. „Деца“ са родените от брака или от
съвместното съжителство на военнослужещия
или цивилния служител или осиновените до
навършването на 18-годишна възраст, а след
навършването є, ако:
а) са лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, което се удостоверява
с акт за раждане на детето и с решение на
ТЕЛК;
б) учат редовно – за срока на обучението, но не по-късно от навършването на
26-годишна възраст, което се удостоверява
с акт за раждане на детето и удостоверение
от учебното заведение; за начало на срока
на обу чение във висше у чебно заведение
се счита датата на записване във висшето
учебно заведение.“
3. Създават се т. 3 и 4:
„3. „Външни лица“ са други лица извън
Министерството на отбраната, структурите
на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
4. „Добавка за вид помещение“ е допълнителна стойност, която се определя за всяко
помещение в зависимост от местоположение
и/или категорията на мястото за настаняване, степен на удобства и основните му
характеристики.“
§ 25. Приложение № 1 към чл. 10 се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 10
Военно-почивни домове и хотели, категоризирани по реда на Наредбата за категоризиране на
средствата на подслон, местата за настаняване
и заведенията за хранене и развлечения
Сезони за почивка и експлоатационни периоди
на военно-почивните домове и хотели, управлявани от агенцията
I. Сезони за почивка
1. За летен отдих:
1.1. Активен сезон – от 20 юни до 10 септември.
1.2. Неактивен сезон – от 11 септември до
19 юни.
2. За зимен отдих:
2.1. Активен сезон – от 1 декември до 31 март.
2.2. Неактивен сезон – от 1 април до 30 ноември.
II. Експлоатационни периоди на военно-почивните домове и хотели:
1. Морски курорти:
1.1. Хотел „Флагман“ – Варна – целогодишен.
1.2. Хотел „Адмирал“ – 21.06. – 20.09.
1.3. Хотел „Фрегата“ – 21.06. – 20.09.
1.4. Хотел „Маяк“ – 21.06. – 08.09.
1.5. Хотел „ВПД Созопол“ – 01.06. – 20.09.
1.6. Туристическо селище ВПД Несебър и
Туристическо селище ВПД Несебър – Бунгала – 01.06. – 20.09.
1.7. Хотел „Сарафово – МО“ – 21.06. – 10.09.
1.8. Къмпинг „Чайка“ – Обзор – 21.06. – 10.09.
2. Планински курорти:
2 .1. Хо т е л „ Х армон и я“ – к .к . Па м пор о во – целогодишен.
2.2. Почивна станция „Картела“ – 01.05 – 30.09.
2.3. Хотел „Олимп“ – к.к. Боровец – 01.11. –
30.04.
2.4. Почивна станция „Боровец“ – к.к. Боровец – 01.12. – 31.03.
2.5. Хотел „Рибарица“ – целогодишен.“

§ 26. Създава се приложение № 4 към
чл. 17, ал. 1, т. 5:
„Приложение № 4
към чл. 17, ал. 1, т. 5
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВОЕННО
ОКРЪЖИЕ ...........................................................
ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ .........................
................................................................................
(адрес, телефон, факс)
Рег. № 3- ___ /___ . __ .20__ г.
Екз. № _____

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖК А
Настоящата служебна бележка се издава на
лицето ...................................................................
................................................................................
(трите имена, ЕГН, адрес)
в уверение на това, че същият е страна по
Дог ов о р з а с л у ж б а в до б р ов о л н и я р е з е рв
№ ……../…….. 20… г., който е със срок на действие
до ….…. 20 ... г.
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Служебната бележка се издава във връзка с
правата на резервистите по чл. 48, т. 2 от Закона
за резерва на въоръжените сили на Република
България, за да послужи пред ...........................
НАЧАЛНИК НА ...........................................
...............................................
(звание, подпис и фамилия)“

Заключителна разпоредба
§ 27. Наредбата влиза в сила в деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Десислава Йосифова
1151

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № М-3 от 2011 г. за взаимодейс т вие меж д у Ми н ис терс т вото на отбраната и Министерството на вътрешните
работи (обн., ДВ, бр. 60 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 14 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 2 се отменя.
§ 2. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) Въоръжените сили при необходимост оказват съдействие на органите
на ГДГП за наблюдение и контрол на държавната граница срещу незаконен трафик
на ор ъж ие и въор ъжен и п ровока ц и и на
държавната граница.
(2) В мирно време въоръжените сили могат да изпълняват и задачи по логистично
подпомагане и оказване на съдействие на
органите на МВР, осъществяващи охраната
на държавната граница, като стратегическа
дей но с т и к ри т и ч на и нфрас т ру к т у ра по
смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
стратегически обекти и дейности, които са
от значение за националната сигурност (ДВ,
бр. 59 от 2009 г.), въз основа на постъпило
искане от министъра на вътрешните работи
и по решение на министъра на отбраната.
(3) Задачите по ал. 2 могат да включват:
транспортиране на хора; съхранение и транспортиране на материални ресурси; оказване
на специализирана техническа помощ с личен състав при извършване на обслужване и
ремонт на техника; извличане и евакуация
на техника и имущества; обмяна на опит
и обучение на специалисти по ремонт и на
водачи на специализирана техника; безвъзмездно предоставяне в управление на движими вещи и други задачи в съответствие
с действащото законодателство.
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(4) За с ъвмес т н и т е дейс т ви я по а л. 2
Министерството на вътрешните работи и
Министерството на отбраната разработват
съвместен оперативен план с определени
цели, структури, конкретни задачи, отговорности, място, срокове, ресурсно осигуряване
и други.
(5) В случаите по ал. 2 на военнослужещите от въоръжените сили не могат да се
възлагат задачи за изпълнение на правомощия
на органи по Закона за Министерството на
вътрешните работи.“
§ 3. В заглавието на раздел VІ след думите „държавната граница“ се добавя „при
военно положение или положение на война“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на отбраната:
Николай Ненчев
Министър на вътрешните работи:
Веселин Вучков
1150

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 12022
от 13 октомври 2014 г.

по административно дело № 6953 от 2013 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Емилия Миткова, и членове:
Мира Райчева и Весела Павлова, с участието на съдебен секретар Антоанета Иванова
разгледа административно дело № 6953 по
описа за 2013 г. на Върховния административен съд, осмо отделение, докладвано от
Весела Павлова.
Производството е по реда на чл. 185 и сл.
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
(АПК).
Образу вано е по жа лба на Фон да ц и я
„Ша нс 20 03“, С офи я, ч рез п редс едат ел я
Румяна Радкова срещу чл. 2, ал. 2 и чл. 5,
ал. 2, т. 5 от Наредба № 12 от 30.09.2009 г. за
условията и реда за издаване и отнемане на
разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и
прекратяване дейността на акредитираните
организации, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г.; изм.,
бр. 54 от 2010 г.).
В жалбата се излагат подробни доводи
за нищожност на цитираните разпоредби,
както и за тяхното противоречие с норми
от Семейния кодекс, с общите принципи
на Хагската конвенция за защита на децата
и сътрудничество в областта на международното осиновяване, с чл. 7 от Всеобщата
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декларация за правата на човека, чл. 14 от
Европейската конвенция за защита на правата
на човека и основните свободи и чл. 2 от
Конвенцията на ООН за правата на детето.
Твърди се, че посочените оспорени разпоредби
въвеждат принципи на неравно третиране
между кандидат-осиновителите, постоянно
пребиваващи в различни държави, както и
че се нарушават правата на постоянно пребиваващите в Република България деца поради
ограничаване достъпа на кандидат-осиновителите до тях. Процесуалният представител
на оспорващия – адв. Маврова, поддържа
жалбата по наведените в нея съображения,
като не поддържа жалбата само в частта
относно оспорването на чл. 5, ал. 2, т. 5 от
Наредба № 12 от 30.09.2009 г., тъй като тази
норма в съответната си част е отменена.
Иска се отмяната на оспорената разпоредба
на чл. 2, ал. 2 от цитирания нормативен акт
поради допуснати нарушения в процедурата
по приемане на акта и поради нарушение на
материалния закон.
Ответната страна – министърът на правосъдието на Република Българи я, предс та в л я ва на о т юрк. Н и колова, изра зя ва
становище за неоснователност на жалбата.
Заинтересованата страна – Асоциация „Акредитирани организации за международни
о с и нов я в а н и я “, п р едс т а в л я в а н а о т а д в.
Гълъбова, счита, че жалбата на Фондация
„Шанс 2003“ е основателна и моли съда да
отмени оспорените разпоредби от Наредба
№ 12 от 30.09.2009 г. за условията и реда
за издаване и отнемане на разрешение за
посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване
дейността на акредитираните организации,
издадена от министъра на правосъдието.
Предс та ви т ел я т на Върховната а д м инис т рат ивна п рок у рат у ра дава под робно
заключение за основателност на жалбата.
Върховният административен съд, състав
на осмо отделение, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото
доказателства, намира следното:
Предмет на оспорване в настоящото производство е разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от
Наредба № 12 от 30.09.2009 г. за условията и
реда за издаване и отнемане на разрешение
за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване
дейността на акредитираните организации,
изда дена от минист ъра на правосъдието
(наричана по-долу наредбата), съгласно която акредитираната организация може да
извършва посредничество при международно
осиновяване за не повече от десет държави.
С жалбата се оспорва и възпроизвеждащият
така посочената разпоредба текст на чл. 5,
ал. 2, т. 5 от наредбата (в редакцията си
към ДВ, бр. 80 от 2009 г.), според който
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заявлението съдържа списък на държавите,
по отношение на които ще се осъществява
посредничество, като заявителят може да
посочи до 10 държави.
Видно от данните по делото, с изменението
на цитираната наредба (обн., ДВ, бр. 54 от
2010 г.) в чл. 5, ал. 2, т. 5 от наредбата след
думата „посредничество“ текстът до края
на изречението е заличен („като заявителят
може да посочи до 10 държави“).
Жалбата срещу посочените разпоредби
е подадена от Фондация „Шанс 2003“, като
съгласно Разрешение № 123 от 15.03.2010 г.
на министъра на правосъдието на жалбоподателя е разрешено да извършва като акредитирана организация посредничество при
международно осиновяване по отношение
на следните държави – Австрия, Великобритания, Дания, Германия, Гърция, Италия,
Кипър, Канада, Ирландия, САЩ. Със заявление № 16-04-33 от 20.02.2012 г. Фондация
„Шанс 2003“ е поискала от МП да є бъде
изда дено разрешен ие за пос ред н и чес т во
при международно осиновяване за Обединени арабски емирства, като в Разрешение
№ 123 от 15.03.2010 г. държавата Германия
да бъде заменена с държавата Обединени
арабски емирства. Със Заповед № ЛС-04-89
от 23.01.2013 г. на министъра на правосъдието е отказано издаването на разрешение на
Фондация „Шанс 2003“ за посредничество при
международно осиновяване по отношение на
държавата Обединени арабски емирства. Цитираната заповед е оспорена пред Върховния
административен съд, като е образувано адм.
дело № 3501 от 2013 г. и същото е спряно до
приключване на настоящия спор с влязъл в
сила съдебен акт.
Съгласно чл. 186, ал. 1 А ПК право да
оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са
засегнати или могат да бъдат засегнати от
него, или когато той поражда задължения.
Предметът на дейност на Фондация „Шанс
2003“, целите, които си поставя, и средствата
за тяхното постигане, видни от приложеното
по делото Удостоверение от 06.06.2012 г. по
ф.д. № 10165/2003 г. на Софийския градски
съд, обосноват наличието на правен интерес
от оспорване на горецитираните разпоредби
на наредбата.
По отношение на оспорването на текста
на нормата на чл. 5, ал. 2, т. 5 от наредбата
(в редакцията към ДВ, бр. 80 от 2009 г.) и с
оглед изричното изявление на процесуалния
представител на жалбоподателя настоящият
съдебен състав намира, че жалбата в тази
си част се явява процесуално недопустима,
доколкото частта на чл. 5, ал. 2, т. 5 от наредбата „като заявителят може да посочи
до 10 държави“ е отменена съгласно § 2 от
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 30.09.2009 г. за условията и
реда за издаване и отнемане на разрешение
за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване
дейността на акредитираните организации,
издадена от министъра на правосъдието (ДВ,
бр. 54 от 2010 г.). Т.е. нормата на чл. 5, ал. 2,
т. 5 от наредбата, по отношение на която
оспорващият счита, че следва да бъде отменена, не е със съдържанието, предвидено в
първоначалния текст, и за него не съществува
правен интерес от оспорването є. Поради
това жалбата в тази си част следва да се
остави без разглеждане и производството
по делото да се прекрати.
По отношение на оспорването на нормата на чл. 2, ал. 2 от наредбата жалбата
на Фондация „Шанс 2003“ се явява процесуално допустима, като подадена от лице с
правен интерес, срещу разпоредба, която е
действаща и не е отменена или оттеглена.
Разгледана по същество, жалбата се явява
и основателна.
Наредбата е издадена от министъра на
правосъдието на основание законовата делегация на чл. 116, ал. 3 от Семейния кодекс
и е подзаконов нормативен акт по смисъла
на чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните
актове (ЗНА).
Според чл. 168, ал. 1 АПК, съдържащ се
в общите разпореди на дял „Трети“ от АПК
и приложим към настоящото производство,
съдът не се ограничава само с обсъждане
на основанията, посочени от оспорващия,
а е длъжен въз основа на представените от
страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения административен
акт на всички основания по чл. 146, а именно:
липса на компетентност, неспазване на установената форма; наличието на съществено нарушение на административнопроизводствени
правила; противоречие с материалноправни
разпоредби; несъответствие с целта на закона.
Правилата за издаване на нормативни
административни актове са регламентирани
в чл. 26 – 28 ЗНА и в чл. 75 – 80 АПК. Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗНА преди внасянето на
проект на нормативен акт за издаване или
приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет
страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като
на заинтересованите лица се предоставя
най-малко 14-дневен срок за предложения
и становища по проекта.
Съгласно чл. 77 АПК компетентният орган
издава нормативния административен акт,
след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения.
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От своя страна в чл. 28, ал. 3 ЗНА изрично
е предвидено, че проект на нормативен акт,
към който не са приложени мотиви, съответно
доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не
се обсъжда от компетентния орган. Съдържанието на мотивите и доклада е определено
в чл. 28, ал. 2 ЗНА.
Видно от данните по делото, така разписаната процедура не е спазена. Не са налице доказателства, които да удостоверяват публикуването
в интернет страницата на Министерството на
правосъдието както на проекта на наредбата,
така и на проекта за нейното изменение, обн.
в „Държавен вестник“, бр. 54 от 2010 г., заедно
с мотивите, съответно доклада към него, с
предоставяне на възможност на заинтересованите лица да представят свои предложения
и възражения. С молба от 28.02.2014 г. ответната страна е представила докладна записка
с рег. № 16-04-33 от 26.02.2014 г. от Любомир
Димов – началник на отдел „ПП“ – дирекция
„ПНП“ към МП, и докладна записка с рег.
№ 16-04-33 от 28.02.2014 г. от Николай Минев –
директор на дирекция „Електронно правосъдие и регистри“ към МП. В цитираните
докладни записки, създадени след образуване
на настоящото дело, е описано, че поради
дефектирал сървър на Министерството на
правосъдието не могат да се представят доказателства за публикуването през 2009 г.
на интернет страницата на МП на проекта
на наредбата заедно с мотивите, съответно
доклада към него. Така представените докладни записки не обосновават извода за
спазване на процедурата по чл. 26 – 28 ЗНА,
респ. на изискването по чл. 77 АПК, което
означава, че нормативният административен
акт е издаден при съществено нарушение на
административнопроизводствените правила и
това води до незаконосъобразност на същия,
като оспорената разпоредба на чл. 2, ал. 2 от
Наредба № 12 от 30.09.2009 г. за условията и
реда за издаване и отнемане на разрешение
за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване
дейността на акредитираните организации,
издадена от министъра на правосъдието (обн.,
ДВ, бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 54 от 2010 г.),
следва да бъде отменена.
С оглед на изложеното жалбата на Фондация „Шанс 2003“ срещу разпоредбата на чл. 2,
ал. 2 от наредбата се явява основателна на
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основание чл. 146, т. 3 АПК и нормата следва
да се отмени.
Не са налице искания за присъждане на
разноските по делото, поради което съдът не
следва да се произнася по този въпрос.
Водим от горното, на основание чл. 193,
ал. 1 АПК Върховният административен съд,
състав на осмо отделение,
РЕШИ:
Оставя без разглеждане жалбата на Фондация „Шанс 2003“ срещу разпоредбата на чл. 5,
ал. 2, т. 5 от Наредба № 12 от 30.09.2009 г. за
условията и реда за издаване и отнемане на
разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и
прекратяване дейността на акредитираните
организации, издадена от министъра на правосъдието, като прекратява производството
по адм. дело № 6953 от 2013 г. по описа на
Върховния административен съд, осмо отделение, в тази му част.
Отменя чл. 2, ал. 2 от Наредба № 12 от
30.09.2009 г. за условията и реда за издаване и
отнемане на разрешение за посредничество при
международно осиновяване и за осъществяване
и прекратяване дейността на акредитираните
организации, издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г.; изм.,
бр. 54 от 2010 г.), по жалбата на Фондация
„Шанс 2003“.
Решението в част та, в коя то жа лбата
на Фондация „Шанс 2003“ е оставена без
разглеждане и производството по делото е
прекратено, имаща характер на определение,
подлежи на обжалване в 7-дневен срок от
съобщението до страните за неговото постановяване пред петчленен състав на Върховния
административен съд на Република България,
а в останалата част решението подлежи на
обжалване с касационна жалба пред петчленен състав на Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок
от съобщението до страните.
Решението е оставено в сила с решение
на петчленен състав № 1605 от 13.02.2015 г.
по адм. дело № 14423 от 2014 г. по описа на
Върховния административен съд.
Председател:
Георги Колев
1137
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-05-57
от 29 януари 2015 г.
№ ЗЦУ-88
от 28 януари 2015 г.
за изменение и допълнение на Заповед № РД07-407 от 8 декември 2014 г. на Националния
статистически институт и № ЗЦУ-1597 от 10
декември 2014 г. на Националната агенция за
приходите (обн., ДВ, бр. 3, 4 и 5 от 2015 г.)
§ 1. Точка 2.2 от раздел ІІ, подраздел А, се
изменя така:
„2.2. Подаване на попълнени формуляри на
хартиен носител:
2.2.1. Попълнени хартиени формуляри на
годишен отчет за дейността (ГОД) се подават
с годишната данъчна декларация на хартиен
носител в съответните териториални структури
на НАП, по пощата с обратна разписка или в
пощенската станция.
Приетата на хартиен носител годишна данъчна
декларация получава уникален входящ номер,
който задължително се записва като входящ
номер и на ГОД.
2.2.2. При подаване на годишната данъчна
декларация по електронен път в НАП с персонален идентификационен код (ПИК) попълнените хартиени формуляри на ГОД се подават в
съответните териториални структури на НАП.
Попълнените хартиени формуляри на ГОД се
подават преди подаването на годишната данъчна
декларация с ПИК. Приетият на хартиен носител
ГОД получава уникален входящ номер, който
задължително се попълва при подаването на
годишната данъчна декларация с ПИК.“
§ 2. Заповедта влиза в сила от 1.01.2015 г. и е
със срок на действие до 31.12.2015 г.
Заповедта да се публикува на официалните
интернет страници на НАП и НСИ.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагаме на ресорния заместник изпълнителен
директор на НАП, както и на ресорния заместник-председател на НСИ и главния секретар
на НСИ.
Председател на НСИ:
С. Цветарски
Изпълнителен директор на НАП:
Б. Атанасов
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № СО15-РД-09-341
от 6 февруари 2015 г.
В изпълнение на Решение № 36 от 22.01.2015 г.
на Столичния общински съвет и на основание
чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП, чл. 119,
ал. 2 ЗЗ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 44,
ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА нареждам:
1. Да бъде преобразувана Целодневна детска
градина № 161 „Ласка“ с адрес: ул. Евлия Челеби
1, район „Овча купел“, в Обединено детско заведение № 161 „Ласка“ с административен адрес:
София, кв. Овча купел, ул. Маестро Кънев 29,
район „Овча купел“.
2. Да се предостави съгласно чл. 12 ЗОС
сградата и прилежащият терен с адрес – София,
ул. Евлия Челеби 1, както и наличният инвентар
и задължителната документация на ЦДГ № 161
„Ласка“ за стопанисване и управление на ОДЗ
№ 161 „Ласка“.
3. Да бъдат осигурени необходимите щатни
бройки за персонал и бюджет за детското заведение относно нормалното му функциониране.
4. Трудовите отношения на персонала в Целодневна детска градина № 161 да се уредят по
чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.
Препис от заповедта да се връчи на директора
на дирекция „Образоване“ и на кмета на район
„Овча купел“ – за сведение и изпълнение, а на
заместник-кмета на Столична община – Тодор
Чобанов – за контрол.
За кмет:
Ю. Ненкова
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ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 559
от 30 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1,
взето с протокол № 21 от 16.12.2014 г. на ЕСУТ
при Община Батак, Общинският съвет – гр.
Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване във връзка с процедура
по промяна предназначението на земеделски земи
за поземлен имот с идентификатор 02837.17.10,
местност Яз. Беглика по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Батак, одобрени
със Заповед № РД-18-10 от 12.04.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, като с план за
регулация се обособява нов урегулиран поземлен
имот: І-10 „Изграждане на жилищни сгради“ с
площ 8267 кв. м, с план за застрояване за УПИ І-10
„Изграждане на жилищни сгради“ се предвижда
зона Жм – жилищна, с показатели: Кинт.=1,2;
плътност на застрояване ≤30 %; озеленяване
≥50 %, с Н≤10 м, до три етажа, свободно застрояване съгласно проекта.
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2. Одобрява подробна устройствена план-схема
за трасе на водопровод, захранващ проектния
имот с вода. В предложената схема се предвижда
това да се осъществи от съществуващ водопровод, преминаващ през имота, с изграждане на
ново сградно отклонение за всяка отделна сграда
съгласно проекта.
3. Одобрява подробна устройствена план-схема
на електрозахранване на проектния имот. Електрозахранване с подземен кабел ще се осъществи
от съществуващ ел. провод ВЛ 20 kV „Беглика“
с точка на присъединяване ВКП на ст. 160 до
нов БКТП в имот – 02837.17.39 и от новия БКТП
до имот 02837.17.10. От новия БКТП до имот
02837.17.10 кабелът е 1 kV. Общата дължина на
подземния кабел е 51 м съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
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Председател:
К. Ангелова

РЕШЕНИЕ № 560
от 30 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1, взето
с протокол № 21 от 16.12.2014 г. на ЕСУТ при Община Батак, Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване във връзка с процедура
по промяна предназначението на земеделски земи
за поземлен имот с идентификатор 02837.17.39,
местност Яз. Беглика по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Батак, одобрени
със Заповед № РД-18-10 от 12.04.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, като с план за
регулация се обособява нов урегулиран поземлен
имот: І-39 „За изграждане на жилищни сгради и
трафопост“ с площ 8569 кв. м, с план за застрояване
за УПИ І-39 „За изграждане на жилищни сгради
и трафопост“ се предвижда зона Жм – жилищна,
с показатели: Кинт.=1,2; плътност на застрояване
≤40%; озеленяване ≥50%, с Н≤10 м, до три етажа,
свободно застрояване съгласно проекта.
2. Одобрява подробна устройствена план-схема
за трасе на водопровод, захранващ проектния
имот с вода. В предложената схема се предвижда
това да се осъществи от съществуващ водопровод,
преминаващ през имота, с изграждане на ново
сградно отклонение за всяка отделна сграда съгласно проекта.
3. Одобрява подробна устройствена план-схема
на електрозахранване на проектния имот. Електрозахранване с подземен кабел ще се осъществи
от съществуващ ел. провод ВЛ 20 kV „Беглика“
с точка на присъединяване ВКП на ст. 160 до
нов БКТП в имот 02837.10.39. Общата дължина
на подземния кабел е 24 м съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
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Председател:
К. Ангелова
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РЕШЕНИЕ № 561
от 30 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 3, взето
с протокол № 21 от 16.12.2014 г. на ЕСУТ при
Община Батак, Решение № 2-І-1 на комисия в
Регионална дирекция по горите – Пазарджик,
Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване във връзка с процедура
по промяна предназначението на земеделски земи
за поземлен имот с идентификатор 02837.17.372,
целият с площ 6593 кв. м, местност Беглика, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Батак, одобрени със Заповед № РД-18-10 от
12.04.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК,
като с план за регулация се обособяват следните
нови урегулирани поземлени имоти: УПИ І-17372
„Производство“ с площ 436,30 кв. м; УПИ ІІ-17372
„Производство“ с площ 3367,30 кв. м; УПИ ІІІ17372 „Производство“ с площ 177,50 кв. м; УПИ
ІV-17372 „Производство“ с площ 177,50 кв. м; УПИ
V-17372 „Водоползване“ с площ 168,80 кв. м; УПИ
VІ-17372 „Трафопост“ с площ 46,90 кв. м; УПИ
VІІ-17372 „Път за транспорт и комуникация“с площ
276,40 кв. м; УПИ VІІІ-17372 „Път и паркинг“ с
площ 1943,40 кв. м, с отреждане за промишлено
предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури, с план за застрояване за новообразуваните УПИ се предвижда зона Пп – предимно
производствена, с показатели: Кинт.=2,0; плътност на застрояване ≤80%; озеленяване ≥20%, с
Н≤15 м, до четири етажа, свободно застрояване
съгласно проекта.
2. Одобрява подробна устройствена план-схема
за трасе на водопровод, захранващ проектния
имот с вода, съгласно проекта.
3. Одобрява подробна устройствена плансхема на електрозахранване на проектния имот
съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
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Председател:
К. Ангелова

РЕШЕНИЕ № 568
от 30 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1, взето
с протокол № 2 от 20.01.2015 г. на ЕСУТ при Община Батак, Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване във връзка с процедура
по промяна предназначението на земеделски земи
за поземлен имот с идентификатор 02837.6.495,
местност Еньов камък, целият с площ 5000 кв. м
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Батак, одобрени със Заповед № РД-18-10 от
12.04.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК,
като с план за регулация се обособяват следните нови урегулирани поземлени имоти: УПИ
І-6495 „За вилно застрояване“ с площ 4865 кв. м
и УПИ ІІ-6495 „За улица“ с площ 135 кв. м, с

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

план за застрояване за новообразувания УПИ
І-6495 „За вилно застрояване“ се предвижда зона
Ок – курорт, с показатели: Кинт.=1,2; плътност
на застрояване ≤30%; озеленяване ≥50%, с Н≤7
м, до два етажа, свободно застрояване, съгласно
проекта.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за водопровод, захранващ проектния
имот с вода съгласно проекта.
3. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за електрозахранване на проектния
имот съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
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РЕШЕНИЕ № 571
от 30 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 4, взето
с протокол № 4 от 6.01.2015 г. на ЕСУТ при Община Батак, Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план за
промяна предназначението на поземлен имот
с идентификатор 02837.9.22, м. Радецки по кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Батак, като с план за регулация за сметка
на гореописания имот се образува следният нов
урегулиран поземлен имот: УПИ І-22 „За вилно
селище“ с площ 33 037 кв. м и с план за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен
имот І-22 „За вилно селище“ с площ 33 037 кв. м
се предвижда застроително петно от един до три
етажа със следните параметри на застрояване:
етажност – от един до три етажа, „свободно застрояване“; плътност на застрояване – максимум
20%; Кинт.=1,0, и минимум 50% зелени площи,
устройствената зона е „Ос“ – ваканционно селище.
2. Одобрява парцеларен план за трасе за нова
подземна кабелна линия 20 kV от съществуващ
БКТП в ПИ 02837.9.271, м. Радецки, до нов БКТП
в ПИ 02837.9.22, м. Радецки, по КК на гр. Батак,
община Батак.
3. Одобрява парцеларен план за трасе за
нов водопровод ∅40 от съществуващ РЕ ∅63 до
водомерна шахта в ПИ 02837.9.22 по КК на гр.
Батак, община Батак.
4. Одобрява парцеларен план за трасе за нова
канализация за заустване на отпадните води от
пречиствателно съоръжение в ПИ 02837.9.22, м.
Радецки, по КК на гр. Батак, община Батак.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
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ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-3
от 5 февруари 2015 г.
На основание чл. 28б, ал. 2 и 8 от Правилника за приложение на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, протокол от
25.09.2014 г. на комисия, назначена със Заповед
№ РД-208 от 24.09.2014 г. на областния управител
на област Бургас, и протокол от 20.01.2015 г. на
комисия, назначена със Заповед № РД-10-7 от
14.01.2015 г. на областния управител на област
Бургас, одобрявам:
І. Промяна в регистъра на новообразуваните
имоти към плана на новообразуваните имоти
за м. Брястите, землището на кв. Меден рудник,
гр. Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-100 от
24.03.2005 г. на областния управител на област
Бургас, състояща се в следното:
– имоти с № 117.690, 117.691 и 117.723 се отписват от Костадин Димитров Христов, а имоти
с № 117.610, 117.638, 117.633, 117.381, 117.382, 117.309
и 117.311 се отписват от община Бургас;
– имоти с № 117.690, 117.691, 117.723, 117.610,
117.638, 117.633, 117.381, 117.382, 117.309 и 117.311
се записват на наследници на Стамат Георгиев Тамахкяров съгласно Решение № VІ-90 от
25.11.2009 г. на Бургаския окръжен съд;
– имоти с № 117.845 и 117.846 се записват на
община Бургас.
ІІ. Промяна в регистъра на новообразуваните
имоти към плана на новообразуваните имоти
за м. Пирамидата, землището на с. Изворище,
гр. Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-4 от
7.01.2011 г. на областния управител на област
Бургас, състояща се в следното:
За имот № 50.530 да се заличи вписаният
Димитър Аргиров Михалев и за собственик на
имот № 50.530 да се впише Петър Димитров
Гигов съгласно Решение № 15042 от 14.11.2013 г.
на Върховния административен съд на Република
България – четвърто отделение, Решение № 319 от
11.02.2013 г. на Административния съд – Бургас,
и нотариален акт за покупко-продажба № 92, том
ХХІІ, дело № 5448/2001 г. на недвижим имот с
площ 1000 кв. м.
Жалби против одобреното изменение могат
да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител пред Районния съд – Бургас,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
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Областен управител:
В. Чолаков

ЗАПОВЕД № РД-09-4
от 11 февруари 2015 г.
В ъ в в р ъ з к а с ъ с з а я в л ен и е о т „ Мо б и лтел“ – ЕАД, вх. № 26-00-618(3) от 13.01.2015 г.,
разрешение по чл. 150 ЗУТ, издадено от областен
управител на област Бургас с изх. № 26-00-489(1)
от 4.09.2014 г., протокол № 3 от 22.12.2014 г. на
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Областния експертен съвет по устройство на територията и на основание чл. 129, ал. 3 и чл. 150,
ал. 3 ЗУТ нареждам:
Одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект „Оптична кабелна
лини я с т расе Бу ргас – Черноморец – Созопол – Приморско – К итен – Лозенец – Царево – Нестинарка – Ахтопол и вътрешни кабелни
мрежи в населените места: Бургас, Черноморец,
Созопол, Равадиново, Веселие, Ясна поляна,
Приморско, Китен, Лозенец, Царево, къмпинг
„Нестинарка“ и Ахтопол“ като част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива.
Трасето на обекта преминава през територията (урбанизирана и неурбанизирана) на общини
Бургас, Созопол, Приморско, Царево, като се засягат имоти, представляващи общински пътища и
улици и пътища от републиканската пътна мрежа,
собствеността на които е публична общинска и
публична държавна.
От трасето в неурбанизираната територия се
засягат следните имоти:
– землище гр. Бургас: 07079.9.13, 07079.10.156,
07079.10.158, 07079.10.159, 07079.10.252, 07079.10.629,
07079.10.909, 07079.10.910, 07079.10.918, 07079.831.40
и 07079.831.44;
– з ем л и ще г р. Черномор ец – 81178.4.29,
8117.8.142, 81178.9.147, 81178.9.444, 81178.32.460,
81178.37.398, 81178.39.406, 81178.40.376, 81178.55.66;
– з е м л и щ е г р. С о з о п о л – 67 8 0 0 .1. 2 6 0 ,
67800.1.263, 67800.1.265, 67800.1.278, 67800.1.279,
67800.1.283, 67800.3.314, 67800.3.335, 67800.16.35,
67800.17.88, 67800.32.31, 67800.35.74, 67800.35.98,
67800.35.109, 67800.36.42, 67800.36.43;
– з ем л и ще с. Ра ва д и ново – 610 42 .0.150,
61042.0.460, 61042.0.464, 61042.0.527;
– землище с. Веселие – 10731.17.21, 10731.21.34,
10731.22.25, 10731.34.39, 10731.36.15, 10731.109.18,
10731.138.17, 10731.138.19, 10731.139.38, 10731.159.7;
– з ем л и ще с. Ясна пол я на – 87655.0.6 0,
87655.0.157, 87655.0.738;
– зем л и ще г р. При морско – 58356.3.426,  
58356.54.537, 58356.65.87, 58356.70.3, 58356.71.18,
58356.502.136, 58356.503.124;
– землище гр. Китен – 37023.15.115, 37023.21.25,
37023.21.34, 37023.502.15;
– землище с. Лозенец – 44094.2.17, 44094.2.20,
44094.3.3, 44094.5.15, 44094.5.822, 44094.14.13,
44094.22.7;
– землище гр. Царево – 48619.2.9, 48619.7.7,
48619.8.35, 48619.10.7, 48619.15.3, 48619.16.5, 48619.45.32,
48619.47.8, 48619.49.6, 48619.49.7, 48619.49.8, 48619.52.1,
48619.52.2, 48619.54.2, 48619.56.5, 48619.56.6, 48619.56.8,
48619.56.15, 48619.62.3, 48619.62.4, 48619.62.6,
48619.62.9, 48619.62.10, 48619.62.12, 48619.62.15,
48619.63.26, 48619.68.3, 48619.68.4, 48619.75.4;
– землище с. Варвара – 10094.1.8, 10094.2.24,
10094.3.1, 10094.5.1, 10094.32.5, 10094.34.6, 10094.35.8,
10094.36.7, 10094.291.10, 10094.501.1;
– землище гр. Ахтопол – 00878.6.3, 00878.105.8,
00878.107.597, 00878.501.517, 00878.503.383.
Заповедта може да се обжалва от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обявяването
є в „Държавен вестник” на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ чрез областния управител пред
Административния съд – Бургас.
Областен управител:
В. Чолаков
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ВЕСТНИК

БРОЙ 15

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1426
от 12 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
за 2015 г. и открива процедура за приватизация
на общински нежилищен имот със стопанско
предназначение, представляващ: „Имот № 302003
по плана на новообразуваните имоти на обект
„Стопански двор“ № 2, с площ 2,500 дка, четвърта
категория, местност Кошарите, в землището на
с. Дичин, заедно с построените в имота сграда
(бивш обор) и пристройка към нея“, собственост
на Община Велико Търново.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори с
предмет имотът по т. 1: за придобиване дялово
участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната
сделка за имота по установения от закона ред и
приетите решения от общинския съвет.
Председател:
Н. Ашиков

1154

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 3
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 127, ал. 6, чл. 59,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява: проект за изменение на общ устройствен план
на община Видин по отношение на ПИ 180043,
местност Ломско шосе, землище гр. Дунавци,
община Видин, собственост на Борянка Иванова
Чулина, с който предназначението на имота от
„Обработваеми земеделски земи“ се променя в
„Предимно производствени дейности“.

1168

Председател:
Пл. Трифонов

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 1029
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за анализите на правното състояние и
приватизационните оценки и за условията и реда
на лицензиране на оценители, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 933 от
протокол № 54 от 17.10.2014 г. Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

1. Приема правния анализ, приватизационна
оценка и информационен меморандум на обект:
УПИ I – за производствени складови дейности
(селскостопански), кв. 68 по плана на с. Горски
Горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, с
площ 2047 кв. м, заедно с построената в него
масивна сграда на един етаж – общински обор
с площ 250 кв.м.
2. Продажбата на общинския нежилищен
имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. начална тръжна цена – 8959 лв. общо, от
които 6073,88 лв. за сградата и 2240,78 лв. за земята
с включен ДДС, и 644,33 лв. за „прилежащ терен“
без включен ДДС; цената се оферира в левове и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
3.2. стъпка за наддаване – 5 % от началната
тръжна цена в размер 447,95 лв.;
3.3. депозитът за участие е парична вноска в
размер 895,90 лв. и се превежда по банкова сметка
на общината в банка „УниКредит Булбанк“ – IBAN
BG06UNCR75273343690530, SWIFT BIC код на
„УниКредит Булбанк“ UNCRBGSF, в срок до
20-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“;
3.4. тръжната документация се получава в
Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев
5, стая 213; цената на тръжната документация е
150 лв. без ДДС или 180 лв. с ДДС и се заплаща
в касата на общината, стая 108, преди получаване
на документацията; лицето, закупуващо тръжна
документация, следва да представи документ
за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ представителната
му власт;
3.5. срок за закупуване на тръжна документация – до 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.6. срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 24-тия ден, считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.7. посещения и огледи на обекта могат да се
извършват всеки работен ден от 8 до 17 ч., но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работно
време след закупуване на документация;
3.8. търгът ще се проведе на 24-тия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, в 16 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица;
3.9. достигнатата тръжна цена на продадения по т. 1 общински нежилищен имот да се
заплати еднократно или разсрочено в левове;
при разсрочено плащане началната вноска не
трябва да е по-малка от 50 % от определената
цена; разсрочването на дължимата част – до 6
месеца след датата на подписване на договора;
лихвата върху останалата дължима част е в
размер на ОЛП плюс 10 пункта надбавка – от
деня на сключването на договора за продажба
до окончателното изплащане на обекта.
4. Утвърж дава тръжната документация и
проект на договор за продажба на имота по т. 1.
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5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и да назначи тръжна комисия за провеждането му.
6. Упълномощава кмета на общината да одоб
ри протокола от проведения търг, да определи
спечелилия участник със заповед и да сключи
договор за продажба.

1189

Председател:
Д. Костадинов

РЕШЕНИЕ № 1030
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за анализите на правното състояние и
приватизационните оценки и за условията и реда
на лицензиране на оценители, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 932 от
протокол № 54 от 17.10.2014 г. Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема правния анализ, приватизационна
оценка и информационен меморандум на обект:
имот № 001102 – друга селскостопанска територия, III категория, по плана на земеразделяне на
с. Правда, с площ 0,660 дка заедно с построената
в него едноетажна полумасивна сграда – спиртоварна с площ 64 кв. м.
2. Продажбата на общинския нежилищен
имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. начална тръжна цена – 1541,65 лв. общо, от
които 506,92 лв. за сградата и 1034,73 лв. за земята
без включен ДДС; цената се оферира в левове и
се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната документация;
3.2. стъпка за наддаване – 5 % от началната
тръжна цена в размер 77,08 лв.;
3.3. депозитът за участие е парична вноска в
размер 154,17 лв. и се превежда по банкова сметка
на общината в банка „УниКредит Булбанк“ – IBAN
BG06UNCR75273343690530, SWIFT BIC код на
„УниКредит Булбанк“ UNCRBGSF, в срок до
20-ия ден, считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“;
3.4. тръжната документация се получава в
Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев
5, стая 213; цената на тръжната документация е
150 лв. без ДДС или 180 лв. с ДДС и се заплаща
в касата на общината, стая 108, преди получаване
на документацията; лицето, закупуващо тръжна
документация, следва да представи документ
за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ представителната
му власт;
3.5. срок за закупуване на тръжна документация – до 15-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.6. срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 24-тия ден, считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
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3.7. посещения и огледи на обекта могат да се
извършват всеки работен ден от 8 до 17 ч., но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работно
време след закупуване на документация;
3.8. търгът ще се проведе на 24-тия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, в 15 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица;
3.9. достигнатата тръжна цена на продадения по т. 1 общински нежилищен имот да се
заплати еднократно или разсрочено в левове;
при разсрочено плащане началната вноска не
трябва да е по-малка от 50 % от определената
цена; разсрочването на дължимата част – до 6
месеца след датата на подписване на договора;
лихвата върху останалата дължима част е в
размер на ОЛП плюс 10 пункта надбавка – от
деня на сключването на договора за продажба
до окончателното изплащане на обекта.
4. Утвърж дава тръжната документация и
проект на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и да назначи тръжна комисия за провеждането му.
6. Упълномощава кмета на общината да одоб
ри протокола от проведения търг, да определи
спечелилия участник със заповед и да сключи
договор за продажба.
Председател:
Д. Костадинов
1190
РЕШЕНИЕ № 1031
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за анализите на правното състояние и
приватизационните оценки и за условията и реда
на лицензиране на оценители, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 960 от
протокол № 55 от 27.11.2014 г. Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема правния анализ, приватизационна
оценка и информационен меморандум на обект:
УПИ III – за произв. скл. и търг. дейност, кв. 51
по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица, с площ
14 238 кв. м, заедно с построените в него: магазин
с тоалетна с площ 94 кв. м, портиерна – тип метален павилион, с площ 9 кв. м, производствена
сграда с площ 30 кв. м, ремонтно-техническа
база, състояща се от главен корпус с площ 1002
кв. м и спомагателен корпус с площ 450 кв. м,
стоянка с навес с площ 140 кв. м, бетонов възел,
състоящ се от бетонова площадка и 3 самостоятелни сгради: западна сграда с площ 18 кв. м,
средна сграда с площ 24 кв. м и източна сграда
с площ 110 кв. м.
2. Продажбата на общинския нежилищен
имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
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3.1. начална тръжна цена – 314 078,39 лв. общо,
от които 68 258,48 лв. за сградите и 206 368,12 лв.
за земята с включен ДДС и 39 451,79 лв. за „прилежащ терен“ без включен ДДС; цената се оферира
в левове и се заплаща съгласно изискванията,
съдържащи се в тръжната документация;
3.2. стъпка за наддаване – 2 % от началната
тръжна цена в размер 6281,57 лв.;
3.3. депозитът за участие е парична вноска в
размер 31 407,84 лв. и се превежда по банкова
сметка на общината в банка „УниКредит Булбанк“ – IBAN BG06UNCR75273343690530, SWIFT
BIC код на „УниКредит Булбанк“ UNCRBGSF, в
срок до 20-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник”;
3.4. тръжната документация се получава в
Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев
5, стая 213; цената на тръжната документация е
150 лв. без ДДС или 180 лв. с ДДС и се заплаща
в касата на общината, стая 108, преди получаване
на документацията; лицето, закупуващо тръжна
документация, следва да представи документ
за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ представителната му власт;
3.5. срок за закупуване на тръжна документация – до 15-ия ден, считано от датата на обнародване  на решението в „Държавен вестник“;
3.6. срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 24-тия ден, считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.7. посещения и огледи на обекта могат да се
извършват всеки работен ден от 8 до 17 ч., но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работно
време след закупуване на документация;
3.8. търгът ще се проведе на 24-тия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“, в 14 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица;
3.9. достигнатата тръжна цена на продадения по т. 1 общински нежилищен имот да се
заплати еднократно или разсрочено в левове;
при разсрочено плащане началната вноска не
трябва да е по-малка от 50 % от определената
цена; разсрочването на дължимата част – до 6
месеца след датата на подписване на договора;
лихвата върху останалата   дължима част е в
размер на ОЛП плюс 10 пункта надбавка – от
деня на сключването на договора за продажба
до окончателното изплащане на обекта.
4. Утвърж дава тръжната документация и
проект на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и да назначи тръжна комисия за провеждането му.
6. Упълномощава кмета на общината да одоб
ри протокола от проведения търг, да определи
спечелилия участник със заповед и да сключи
договор за продажба.
Председател:
Д. Костадинов
1191
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РЕШЕНИЕ № 1032
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за анализите на правното състояние и
приватизационните оценки и за условията и реда
на лицензиране на оценители, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 961 от
протокол № 55 от 27.11.2014 г. Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема правния анализ, приватизационна
оценка и информационен меморандум на обект:
УПИ VIII – за произв. скл. и търг. дейност, кв.
51 по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица, с
площ 1505 кв. м заедно с построените в него:
монолитна триетажна административна сграда
с площ 530 кв. м, монолитен гараж, долепен до
административна сграда, с площ 54 кв. м.
2. Продажбата на общинския нежилищен
имот по т. 1 да се извърши чрез публичен търг
с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. начална тръжна цена – 132 695,57 лв. общо,
от които 108 352,98 лв. за сградите и 11 924,72 лв.
за земята с включен ДДС и 12 417,87 лв. за „прилежащ терен“ без включен ДДС; цената се оферира
в левове и се заплаща съгласно изискванията,
съдържащи се в тръжната документация;
3.2. стъпка за наддаване – 2 % от началната
тръжна цена в размер 2653,91 лв.;
3.3. депозитът за участие е парична вноска в
размер 13 269,56 лв. и се превежда по банкова
сметка на общината в банка „УниКредит Булбанк“ – IBAN BG 06UNCR75273343690530, SWIFT
BIC код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF, в срок
до 20-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“;
3.4. тръжната документация се получава в
Община Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев
5, стая 213; цената на тръжната документация е
150 лв. без ДДС или 180 лв. с ДДС и се заплаща
в касата на общината, стая 108, преди получаване
на документацията; лицето, закупуващо тръжна
документация, следва да представи документ
за самоличност, а в случаите на представителство – документ, удостоверяващ представителната
му власт;
3.5. срок за закупуване на тръжна документация – до 15-ия ден, считано от датата на обнародване  на решението в „Държавен вестник“;
3.6. срок за подаване на предложенията за
участие в търга – 12 ч. на 24-тия ден, считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.7. посещения и огледи на обекта могат да се
извършват всеки работен ден от 8 до 17 ч., но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работно
време след закупуване на документация;
3.8. търгът ще се проведе на 24-тия ден, считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в 13 ч. в стая 102 на Община
Горна Оряховица;
3.9. достигнатата тръжна цена на продадения по т. 1 общински нежилищен имот да се
заплати еднократно или разсрочено в левове;
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при разсрочено плащане началната вноска не
трябва да е по-малка от 50 % от определената
цена; разсрочването на дължимата част – до 6
месеца след датата на подписване на договора;
лихвата върху останалата дължима част е в
размер на ОЛП плюс 10 пункта надбавка – от
деня на сключването на договора за продажба
до окончателното изплащане на обекта.
4. Утвърж дава тръжната документация и
проект на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и да назначи тръжна комисия за провеждането му.
6. Упълномощава кмета на общината да одобри протокола от проведения търг, да определи
спечелилия участник със заповед и да сключи
договор за продажба.

1192

Председател:
Д. Костадинов

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1230
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване, с цел промяна предназначението на земята за разширение на Гробищен парк
в поземлен имот (ПИ) № 061009 с площ 9,722
дка, с. Овощник, местност Посата, ЕК АТТЕ
53179, община Казанлък, засягащ ПИ с номера:
№ 070002 – 2 дка – частна нива, пета категория,
при граници и съседи: ПИ № 070002 – частна нива;
№ 000148 – отводнителен канал, и № 000147 – полски път, и № 070003 – 3,175 дка – частна нива,
пета категория, при граници и съседи: частна
нива № 070002, отводнителен канал, № 000148 и
полски път № 000147.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.

1167

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 1231
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация и план за улична регулация на квартали
35А и 36А по плана на с. Енина, предвиждащ:
1.1. премахване на улична регулация между
о.т. 80б и 80в;
1.2. промяна на плана за регулация за кв.
35А и кв. 36А с предвиждане за обединяване на
урегулиран поземлен имот (УПИ) І-3144 в кв. 35А
и УПИ ІІІ, V, VІ, VІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ в кв.
36А и реална част от улица между о.т. 80б и 80в
в размер 477 кв. м в общ. УПИ с проектен номер
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ХІV-3152 в кв. 36А, с проектна площ в размер
13 849 кв. м и проектните граници, съвпадащи
с границите на обединените имоти;
1.3. заличава се кв. 35А.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов

1166

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 857
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 132, ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Одобрява представения проект за подробен
устройствен план – план-схема и парцеларен план
за водоснабдяване на поземлени имоти в местност
Липака, землище на гр. Ловеч, собственост на
членовете на кооперация „Липака КООП“, както
и на останалите имоти в м. Липака, землище на
гр. Ловеч, покрай които преминава трасето на
водопроводното отклонение. Трасето на водопроводното отклонение започва от съществуваща
шахта в имот с идентификатор 43952.205.20, селскостопански път, публична общинска собственост, и преминава през имоти с идентификатори:
43952.517.617, друг вид земеделска земя, частна
общинска собственост; 43952.517.634, селскостопански път, публична общинска собственост;
43952.517.127, нива, собственост на ЕТ „Румен
Радев“; 43952.517.632, селскостопански път, публична общинска собственост, и завършва до имот
с идентификатор 43952.517.103, частна собственост.
2. Възлага на кмета на община Ловеч изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ловеч до Административния съд – Ловеч.

1164

Председател:
Т. Тихолов

РЕШЕНИЕ № 858
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 132, ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Одобрява представения проект за подробен
устройствен план – план-схема и парцеларен
план за водоснабдяване на поземлени имоти в
местност Липака, землище на гр. Ловеч, собственост на членовете на кооперация „Аква Липака
2013“, както и на останалите имоти в м. Липака,
землище на гр. Ловеч, покрай които преминава
трасето на водопроводното отклонение. Трасето
на водопроводното отклонение започва от водо-
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мерна шахта в имот с идентификатор 43952.203.3,
представляващ пасище, стопанисвано от Община
Ловеч, продължава през имоти с идентификатори 43952.202.259 и 43952.519.416, представляващи
селскостопански пътища, публична общинска
собственост, продължава през имоти с идентификатори 43952.519.415, селскостопански път,
публична общинска собственост, и 43952.519.414,
друг вид земеделска земя, публична общинска собственост, като завършва до имот с идентификатор
43952.519.70 – частна собственост. Вторият клон
на трасето на водопроводното отклонение преминава през имот с идентификатор 43952.519.413,
селскостопански път, публична общинска собственост, и завършва до имот с идентификатор
43952.519.82 – частна собственост.
2. Възлага на кмета на община Ловеч изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ловеч до Административния съд – Ловеч.

1163

Председател:
Т. Тихолов

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 1186
от 27 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за водопроводно отклонение, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 48489.4.442 – общинска собственост, за
захранване на поземлен имот с идентификатор
48489.4.446, местност Лъката, по кадастралната
карта на гр. Монтана, съгласно чертежа.
Трасето и разположението на сервитутните
зони се одобряват по графичната и текстовата
част на проекта, който е неразделна част от
решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

1165

Председател:
И. Иванов

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 722
от 30 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и Решение
№ КЗЗ-20 от 23.10.2014 г., т. 42, на Комисията за
земеделските земи – София, Общинският съвет – Разград, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на тех ническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – трасе за водоснабдяване на
част от имот № 62089.24.39 (имот с проектен
№ 62089.24.265) по кадастралната карта на с.
Раковски, община Разград, собственост на инвеститорите Зия Хюсеинов Маданов и Фатме
Фахрединова Маданова, през поземлени имоти с
№ 62089.105.13, 62089.105.14 и 62089.24.78, представляващи полски пътища, общинска собственост,
в землището на с. Раковски, община Разград;
трасето е с обща дължина 163 м, съгласно приложения парцеларен план.
Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Разград, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Цанева
1153

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 1080
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 616 от 25.07.2013 г.,
протокол № 34 на Общинския съвет – Свищов,
с мотивирано предписание за ПУП – ПРЗ и ПП
на техническата инфраструктура, и Решение № 1
от протокол № 1 от 7.01.2015 г. на Общинския
експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) при Община Свищов и предложение
с вх. № 2482 от 15.01.2015 г. от Станислав Благов – кмет на община Свищов, Общинският
съвет – гр. Свищов, реши:
1. Одобря ва изменен ие на под робен устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ) по чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ
на урегулирани поземлени имоти (УПИ) V, кв.
6; (УПИ) І-64, (УПИ) ІІ-65, ІІІ, (УПИ) VІІ-66,
(УПИ) ІV-67, (УПИ) VІІІ-67, (УПИ) V-68 и (УПИ)
VІ-69, кв. 43; (УПИ) ХV-70, (УПИ) І-70, (УПИ)
ХІV-70, (УПИ) ІІ-71, (УПИ) ХVІ-71, (УПИ) ІІІ-72,
(УПИ) ІV-73, (УПИ) V-74, (УПИ) ХVІІ-91, (УПИ)
ХVІІІ-91, (УПИ) ХІV-91, (УПИ) VІІ-92, (УПИ)
VІІІ-93, (УПИ) ІХ-94, (УПИ) Х-95, (УПИ) ХІ-96,
(УПИ) ХІІ-97 и (УПИ) ХІІІ-98, кв. 50; (УПИ)
VІ-99, (УПИ) І-99, (УПИ) VІІ-99, (УПИ) ІІ-100,
(УПИ) V-100, (УПИ) ІІІ-101 и (УПИ) ІV-102, кв.
58 по действащия план на с. Вардим, и парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура
за укрепване на бреговата ивица на р. Дунав в
поземлен имот (ПИ) 000226 по картата на възстановената собственост (КВС) на землището
на с. Вардим с ЕК АТТЕ 10118.
2. Одобрява парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура по чл. 110, ал. 1, т. 5
във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 7 ЗУТ за укрепване на бреговата ивица на р. Дунав в поземлен
имот (ПИ) 507009 по картата на възстановената
собственост (КВС) на землището на с. Вардим
с ЕКАТТЕ 10118.
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3. Актуализиране, попълване и цифровизиране
на част от кадастралния план на с. Вардим в
обхват кв. 6, кв. 43, кв. 50 и кв. 58 по регулационния план на с. Вардим.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Свищов.

1170

Председател:
Св. Георгиева

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1328
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 330 на
ОЕСУТ, взето на заседание с протокол № 1 от
8.01.2015 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра: ПУП – парцеларен
план за ел. захранване на поземлен имот ПИ
№ 063038 – стопански двор в землището на с.
Срацимир, община Силистра.

1186

Председател:
М. Димитрова

РЕШЕНИЕ № 1329
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 323 на
ОЕСУТ, взето на заседание с протокол № 26 от
18.12.2014 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра: ПУП – парцеларен план
за създаване на устройствена основа за изграждане на ново сградно водопроводно отклонение
за поземлен имот ПИ № 090010 в землището на
с. Главан, община Силистра.

1187

Председател:
М. Димитрова

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1685
от 12 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект:
„Външно ел. захранване за поземлен имот (ПИ)
с идентификатор 68850.143.598 от КК на местност
Маджерски път в землището на гр. Стара Загора“,
с обща дължина на кабела 236 м, за изграждане
на обект „Канализационна шахтова помпена станция“ – съоръжение с висок обществен интерес.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Е. Христов

1169

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 479
от 23 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 във
връзка с чл. 27, ал. 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – с. Иваново, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – изменение на план за улична регулация
(ИПУР) между О.Т. 138-111-109-110, между О.Т. 3109-108-107-104, между О.Т. 107-106, между О.Т. 9-145
и между О.Т. 108-109 и ПУП – ИПР (изменение
на план за регулация) за УПИ І-795 и УПИ ІІ-790
в кв. 1, УПИ І-797, УПИ VІ-801 и УПИ V-802 в
кв. 3, УПИ І-739 и УПИ ІІ-738 в кв. 4, УПИ І-724
в кв. 5, УПИ І-715 в кв. 6, УПИ ХV-740 и УПИ
ІІ-743 в кв. 7, УПИ ХІІ-788 в кв. 8 по плана на с.
Щръклево, община Иваново, област Русе.
2. Възлага на кмета на общината след влизане в сила на решението на общинския съвет да
предприеме необходимите действия по изпълнението му.
Председател:
М. Драшков

1188

3. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси: за приемане на
редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2014 – 2015 г. в съответствие с
Решение № 293 от 13.05.2014 г. на Министерския
съвет (приложение № 1); за приемане на редовни
и задочни докторанти платена форма на обучение
(приложение № 2). От 1.03.2015 г. до 30.04.2015 г.
кандидатите подават следните документи до ректора на СУ „Св. Климент Охридски“: 1. заявление
по образец; 2. автобиография; 3. ксерокопие на

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението
към нея; завършилите при степенна структура
на обучение представят копия на дипломите
за завършени образователно-квалификационни
степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; 3.1. в случай че издаването на
дипломата за висше образование е предстоящо,
кандидатът подава академична справка – оригинал (или нотариално заверено копие), в която да
са отразени средният успех от семестриалните
изпити с хорариума на часовете по отделните
дисциплини и успехът от държавните изпити;
3.2. за кандидати, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които
издаването на дипломата за висше образование е
предстоящо, се допуска да представят уверение,
издадено от отдел „Студенти“ към факултета;
3.3. лица, придобили в чужбина образователноквалификационна степен „магистър“, признато
по законодателството на съответната държава,
могат да кандидатстват за обучение в образователната и научна степен „доктор“, след като
са премина ли процед у ра по признаване на
образованието от Софийския университет; 4.
документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (30 лв. за
първи изпит по специалност и 30 лв. по западен
език) – плащането се извършва в касата на СУ
„Св. Климент Охридски“ (ректорат – северно
крило) или по банков път – сметката на СУ „Св.
Климент Охридски“ е:
Българска народна банка – Централно управление
Банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски“
Вносител: кандидат-докторантът
Задължителната информация, която трябва
да съдържа банковият документ, е: трите имена,
ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който
е обявена докторантурата, и кандидатдокторантската такса.
Таксата се внася във всеки клон на банка по
избор!
Всички документи се представят приложени
в папка! Документи се приемат в кабинет 214,
ректорат – северно крило, тел.: 8462185, 9308445.
Приложение № 1

Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2014 – 2015 г., утвърдени с Решение № 293 от 13.05.2014 г.
(брой)
№

1.
2.
3.
4.

Шифър

Докторска програма

4.5.
4.5.
4.5.
4.5.

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Математика (Алгебра и теория на числата)
Математика (Математически анализ)
Математика (Изчислителна математика)
Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно
1
1
1
1

1

1

БРОЙ 15
№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1   

Шифър

Докторска програма

5.

4.5.

Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)

1

6.

4.5.

Математика (Частни диференциални уравнения)

1

7.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Бази от данни)

1

8.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Изкуствен
интелект)

1

9.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Вградени
системи)

1

10.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика –
Софтуерни архитектури)

11.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Електронен
бизнес и електронно управление)

1

1

12.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Компютърни
мрежи)

1

1

13.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Алгоритми и
сложност)

1

1

14.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Информационни технологии)

2

15.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Софтуерни
технологии)

2

16.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Откриване на
знания)

1

17.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Извличане на
информация)

2

18.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Софтуерни
телекомуникационни технологии)

1

19.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Управление
на знания)

1

20.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Технологично
предприемачество и иновации в ИТ)

1

21.

1.3.

Педагогика на обучението по ...
(Извънкласна работа по математика)
Общо

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно
1
1

1

1
22

9

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
22.

4.1.

Физически науки (Астрономия и астрофизика)

23.

4.1.

Физически науки (Метеорология)       

1

24.

4.1.

Физически науки (Физика на океана, атмосферата и
околоземното пространство)

1

25.

4.1.

Физически науки (Физика на атомите и молекулите)

1

26.

4.1.

Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)

2

27.

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси)

3

28.

4.1.

Физически науки (Структура, механични и термични свойства на
кондензираната материя)

1

29.

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя)

1

30.

4.1.

Физически науки (Ядрена физика)

2

31.

4.1.

Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните
частици)

2

32.

4.1.

Физически науки (Ядрена физика, ядрен гама-резонанс)

1

Общо

1

14

2

С Т Р.
№

32
Шифър

33.
34.
35.

4.2.
4.2.
4.2.

36.

4.3.

37.
38.
39.
40.

4.3.
4.3.
4.3.
4.3.

41.
42.

4.3.
5.11.

43.
44.
45.
46.
47.

4.4.
4.4.
4.4.
4.4.
4.4.

48.
49.
50.
51.

3.8.
3.8.
3.8.
3.7.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

2.4.
2.4.
2.4.
2.4.
2.4.
2.4.
2.4.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

2.4.
2.4.
2.4.
2.4.
2.4.
2.4.
2.4.
2.4.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Докторска програма

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ
Химически науки  (Теоретична химия – Квантова химия)
Химически науки (Физикохимия)
Химически науки (Аналитична химия)
Общо
БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Биологически науки (Зоология – Зоология на безгръбначните животни)
Биологически науки (Микробиология)
Биологически науки (Генетика)
Биологически науки (Молекулярна биология)
Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите – Поведенческа екология)
Биологически науки (Вирусология)
Биотехнологии (Технология  на биологичноактивните вещества)
Общо
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
Науки за земята (Хидрология на сушата и водните ресурси)
Науки за земята (Климатология)
Науки за земята (Геоморфология и палеогеография)
Науки за земята (География на населението и селищата)
Науки за земята (Геотектоника)
Общо
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Икономика (Приложение на изчислителната техника в икономиката)
Икономика (Статистика и демография)
Икономика (Политическа икономия)
Администрация и управление (Социално управление)
Общо
БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
Религия и теология (Свещено писание на Стария завет)
Религия и теология (Свещено писание на Новия завет)
Религия и теология (Догматическо богословие)
Религия и теология (Инославни изповедания)
Религия и теология (Християнска философия)
Религия и теология (Християнска апологетика)
Религия и теология (История на Православното богословие през
ХХ в.)
Религия и теология (Християнско поклонничество)
Религия и теология (История на Светата православна църква)
Религия и теология (Църковна археология)
Религия и теология (Християнско изкуство)
Религия и теология (Нравствено богословие)
Религия и теология (Църковно право)
Религия и теология (Омилетика)
Религия и теология (Църковна музика)
Общо

БРОЙ 15
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
8
1
2
1
1
1
6
1
1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1

1
1

2
1
2

3
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
13

2
1
1
1
1
11

БРОЙ 15
№

ДЪРЖАВЕН

Шифър

ВЕСТНИК

Докторска програма

С Т Р. 3 3   
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
67.

2.3.

Философия (Етика – Постмодерна етика)

68.

2.3.

Философия (Философия с преподаване на английски език)

2

69.

2.3.

Философия (Етика)

1

70.

2.3.

Философия (Етика – Социални изследвания на пола)

71.

2.3.

Философия (Невербална комуникация в реториката)

1

72.

2.3.

Философия (История на реториката)

1

73.

2.3.

Философия (Теория на аргументацията)

1

74.

2.3.

Философия (Джендър реторика)

1

75.

2.3.

Философия (Въведение във философията)

1

76.

2.3.

Философия (Екзистенциална диалектика)

1

77.

2.3.

Философия (Философия на новото време – XVII – XVIII век)

1

78.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история
на културата. Емикални подходи в теория на културата)

1

79.

3.1.

Социология (Икономическа социология)

1

80.

3.2.

Психология (Обща психология – Психологическо измерване)

1

81.

3.2.

Психология (Обща психология – Социално познание)

1

82.

3.2.

Психология (Обща психология – Когнитивна психология)

1

83.

3.2.

Психология (Трудова психология)

1

84.

3.2.

Психология (Организационна психология)

1

85.

3.3.

Политически науки (Съвременна българска политика)

1

86.

3.3.

Политически науки (Сравнителна политология)

1

87.

3.3.

Политически науки (Публична администрация)

1

88.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – Право на ЕС)

1

89.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – Икономически
изследвания на ЕС)

90.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – Медийна политика и право
на ЕС)

1

91.

3.3.

Политически науки (Eвропеистика – История на европейската интеграция – Източно разширяване на ЕС)

1

92.

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Теория на научната информация – Информационно обслужване)

1

Общо

1

1

1

2
1

24

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
93.

2.2.

История и археология (История на България – История на средновековна България)

2

94.

2.2.

История и археология (История на България – Съвременна българска история)

1

Общо

2

3

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
95.

2.1.

Филология (Испаноамериканска литература)

1

96.

2.1.

Филология (Испанска литература XVIII – XX век)

1

97.

2.1.

Филология (Нова и най-нова турска литература)

1

98.

2.1.

Филология (Синтаксис на съвременния немски език)

1

99.

2.1.

Филология (Текстлингвистика – немски език)

1

100.

2.1.

Филология (Индийски езици и култура)

1

101.

2.1.

Филология (Персийско езикознание)

2

8

С Т Р.
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№

Шифър

102.

2.1.

Филология (Английски литература – Романтизъм)

1

103.

2.1.

Филология (Английска литература – ХХ век)

1

104.

2.1.

Филология (Нова френска литература VІІІ век – ХХІ век)
Общо

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

1
11

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
105.

2.1.

Филология  (Български език – История на българския език)

1

106.

2.1.

Филология (Българска литература – Старобългарска литература)

1

107.

2.1.

Филология (Български език – Старобългарски език)

1

108.

2.1.

Филология (Славянски езици – Украински език)

1

109.

2.1.

Филология (Славянски езици – Сръбски и хърватски език)

1

110.

2.1.

Филология (Славянски езици – Словенски език)

1

111.

2.1.

Филология (Славянски езици – Полски език)

1

112.

2.1.

Филология (Български език – История на българския книжовен език)

1

113.

2.1.

Филология (Български език – Съвременни структурни вариации)

1

114.

2.1.

Филология (Българска литература – Българска литература след
Втората световна война)

1

115.

2.1.

Филология (Българска литература – Българска литература от Освобождението до  Втората световна война)

1

116

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия,
Африка и Австралия – Специфика на жанровия  език в литературата и киното)            

1

Общо

12

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ
117.

3.5

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Вътрешна политика и медии)

1

118.

3.5

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Изграждане на имидж)

1

119.

3.5

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – История на българската журналистика)

1

120.

3.5

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Масово книгоиздаване)

1

121.

3.5

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Медийни комуникационни изследвания)

1

122.

3.5

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Международни комуникации в световните медии)

1

123.

3.5

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Онлайн журналистика)

1

124.

3.5

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Прескомуникация)

1

125.

3.5

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Радиоформати и програмиране)

1

126.

3.5

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Редактиране)

1

127.

3.5

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Теория на журналистиката и медиите)

1

Общо

11

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
128.

3.6.

Право (Административно право и административен процес)

2
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№

Шифър

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

129.

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

1

130.

3.6.

Право (Римско частно право)

1

131.

3.6.

Право (Международно частно право)

1

132.

3.6.

Право (Международно публично право)

1

133.

3.6.

Право (Международни отношения)

1

1

134.

3.6.

Право (Право на ЕС)

1

1

135.

3.6.

Право (Наказателно процесуално право)

1

136.

3.6.

Право (Наказателно право  – Криминология)

1

137.

3.6.

Право (Наказателен процес – Изпълнение на наказанията)

2
1

1

Общо

11

5

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА
138.

1.2.

Педагогика (Методика на възпитателната дейност)

1

139.

1.2.

Педагогика (История на българското образование)

2

Общо

3

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
140.

1.2.

Педагогика (Предучилищна педагогика)

2

141.

1.2.

Педагогика (Специална педагогика – Логопедия)

1

142.

1.2.

Педагогика (Специална педагогика – Педагогика за деца с нервно-

2

143.

1.3.

соматични заболявания)
Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по изоб-

1

разително изкуство)
Общо
Общо

5

1

151
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Приложение № 2
Предложения за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския
съюз, платена форма на обучение, за учебната 2014 – 2015 г.
(брой)
№

Шифър

Докторска програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
1.

1.2.

Педагогика (Специална педагогика с обучение на английски език)

14

2.

1.2.

Педагогика (Предучилищна и медийна педагогика
с обучение на английски език)

12

3.

4.5.

Математика (Математическа логика с обучение на английски език)

1

4.

4.5.

Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика
с обучение на английски език)

1

5.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика с обучение на
английски език)

6

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
6.

3.3.

Политически науки (Международни отношения)
Общо

1139

1
35
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1. – Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, обявява конкурс за приемане на
редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2014/2015 г. в съответствие с Решение
№ 293 от 13.05.2014 г. на Министерския съвет:
Шифър

Области на висше образование, професионални направления
и докторски програми

1. Педагогически науки
1.2. Педагогика
Методика на обучението в началните класове (методика на обучението
по математика)
История на педагогиката и българското образование
Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)
1.3. Педагогика на обучението по...

Форма на
обучение
редовно задочно

1
2
1

Методика на обучението по математика и информатика
Методика на обучението по химия
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
Български език
Руска литература и литература на народите на СССР (Руска литература)
История на българската литература (Нова българска литература (От
Освобождението до средата на ХХ век)
Общо и сравнително езикознание (Френски език)
Английски език
2.2. История и археология

1

Документалистика, архивистика, палеографика, историография, източникознание (Историография)
История на България (Нова българска история)
История на България (Най-нова българска история)
Нова и най-нова обща история
Средновековна обща история

1

Стара история и тракология

1

1

1
1

1
1

1
1

1
2
1

2.3. Философия
История на философията

1

Социална философия
3. Социални, стопански и правни науки
3.1. Социология, антропология и науки за културата
Социология
Теория и история на културата

1
1

1

1

1

3.2. Психология
Педагогическа и възрастова психология

1

3.3. Политически науки
Политология

1

3.4. Социални дейности
Организация и управление на социалните дейности
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността

3
1

3.6. Право
Гражданско и семейно право
Трудово право и обществено осигуряване

1
1

БРОЙ 15
Шифър
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Области на висше образование, професионални направления и
докторски програми

Форма на
обучение
редовно задочно

3.8. Икономика
Организация и управление извън сферата на материалното производство
(социално-културната сфера)
3.9. Туризъм

1

Икономика и управление по отрасли (туризъм)
4 Природни науки, математика и информатика
4.2. Химически науки
Органична химия

2

1

2

4.4. Науки за земята
Икономическа и социална география
Картография и тематично картографиране
4.5. Математика

1
1

Изследване на операциите

2

1

4.6. Информатика и компютърни науки
Информатика

2

5. Технически науки
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи
7. Здравеопазване и спорт
7.4. Обществено здраве
Логопедия

1

1

1

Общо

37

11

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи:
1. заявление до ректора за участие в конкурса (свободен текст); 2. автобиография (европейски образец); 3. ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и
приложението към нея; 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена
от чуждестранно висше училище; 5. мотивационно писмо за участие в конкурса; 6. медицинско свидетелство; 7. други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна
област; 8. документ за платена такса за участие в кандидатдокторантския конкурс – 50 лв.; плащането
се извършва в Първа инвестиционна банка в Първи учебен корпус. Всички документи се представят
приложени в папка. Документите се приемат в стая 106, Ректорат, тел. 073/588 566.
1161
29. – Икономическият университет – Варна, на основание Решение № 293 от 13.05.2014 г. на Министерския съвет и решения на съответните факултети преобявява конкурси за прием на докторанти
за учебната 2014/2015 г. по следните докторски програми:
№
по
ред

Област на висшето
образование

Професионално
направление

Докторска програма

Държавна
поръчка
ред.

зад.

1.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Финанси

2

-

2.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Икономика и управление
(строителство и недвижима
собственост)

-

1

3.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Икономика и управление
(търговия)

1

1

4.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Оптимално управление на
икономически системи

2

1

5.

3. Социални, стопански 3.8. Икономика
и правни науки

Маркетинг

-

1

5

4

Общо:

Платено
обучение
ред.

зад.

С Т Р.

38
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Срок за подаване на док у менти в отдел
НИДД – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За документи и информация – отдел
„Научноизследователска дейност и докторантура“, каб. 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@
ue-varna.bg, nidd@ue – varna.bg.
1162
47. – Международното висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурс за академична
длъжност професор в професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност – финансов
контрол) със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и подаване
на документи – в Ботевград, ул. Гурко 14, тел.
0723 68812.
1177
71. – Националният археологически институт
с музей на БАН – София, обявява конкурс за
главен асистент по 05.03.12. Археология, професионално направление 2.2. История и археология,
за нуждите на отдел „Експозиции“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Съборна 2, тел.
02/988-24-06.
1160
80. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
по професионално направление 7.1. Медицина и
научна специалност „Обща хирургия“ за нуждите
на Втора хирургична клиника към Специализиран хирургичен комплекс със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документ – в София, бул. Тотлебен 21, тел. 9154 400.
1176
2. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че по повод заявление от „Мобилтел“ – ЕАД, с
вх. № 26-00-618(3) от 13.01.2015 г. и № 26-00-618(5)
от 5.02.2015 г. е одобрeн работен инвестиционен
проект като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (ПУП – ПП е одобрен със
Заповед № РД-09-4 от 11.02.2015 г.) и е издадено
Разрешение за строеж № 1 от 11.02.2015 г. за
изграждане на обект: „шидвсд14Оптична кабелна линия с трасе Бургас – Черноморец – Созопол – Приморско – К итен – Лозенец – Царево – Нестинарка – Ахтопол и вътрешни кабелни
мрежи в населените места: Бургас, Черноморец,
Созопол, Равадиново, Веселие, Ясна поляна,
Приморско, Китен, Лозенец, Царево, къмпинг
„Нестинарка“ и Ахтопол“ с обособени два етапа
на изграждане: първи етап – „Изграждане на
оптична кабелна линия през територията на
община Бургас, община Созопол и община Приморско до шахта 43“; втори етап – „От шахта
43 на територията на община Приморско през
територията на община Царево до BGS0003 в
гр. Ахтопол“, за който строително-монтажните
работи да започнат след сключване на договор
на основание чл. 281а, ал. 1 от Закона за елек-
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тронните съобщения между Община Царево
и „Мобилтел“ – ЕАД, за учредяване право на
преминаване през имоти – публична общинска
собственост. Разрешението за строеж се издава
на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4, чл. 152, ал. 2 и
чл. 150, ал. 3 ЗУТ. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
1180
22. – Община Дулово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП (подробен устройствен план ) – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура – изграждане на
захранващи електропровод и водопровод за поземлен имот № 000065, намиращ се в землището
на с. Поройно, преминаващи през имот – публична държавна собственост № 000182 в землището на с. Поройно (път от републиканската
пътна мрежа). Проектът е изложен в сградата на
общината, ет. 2, стая 18. 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 до общинската
администрация.
1158
4. – Община Дългопол, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че са
изработени проекти за: 1. ПУП – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
„Свързващо кабелно трасе за винарска изба в ПИ
№ 011037 по КВС на землището на с. Дебелец,
община Дългопол, област Варна“ с проектирани
две трасета – основно и второстепенно – първото
с дължина 259,68 м, а второто – 751,42 м. Подробният устройствен план засяга поземлени имоти
по КВС на с. Дебелец, както следва: ПИ 0.41,
0.42, 0.43, 0.44 – полски пътища, собственост на
Община Дългопол, ПИ 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,
11.17, 11.18, 11.19 – ниви (орни земи), собственост
на „Анакс“ – ООД, ПИ 12.1 – нива (орна земя),
собственост на н-ци на Марко Илиев Марков.
2. ПУП – парцеларен план за линеен обект на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за „Водопровод
за винарска изба в ПИ № 011037 по КВС на
землището на с. Дебелец, община Дългопол,
област Варна“ с дължина на трасето 3226,96 м.
Подробният устройствен план засяга поземлени
имоти по КВС на с. Дебелец, както следва: ПИ
0.18, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44 – полски пътища, собственост на Община Дългопол, ПИ 0.86, 0.87,
0.89, 0.312, 0.313 – пътища ІV клас – собственост
на Община Дългопол, ПИ 0.151, 0.162 – пасища,
мери – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, ПИ 11.3, 11.4, 11.5,
11.6, 11.7, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19 – ниви (орни
земи), собственост на „Анакс“ – ООД. Проектите
са изложени за разглеждане в отдел „УТОС“
при Община Дългопол. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
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в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската
администрация.
1155
57. – Община Кресна, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград – Сандански“
от км 397+000 до км 420+624.51, подучастък Лот
3.3, за землищата на гр. Кресна, с. Долна Градешница и с. Сливница. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта в Община
Кресна, отдел „ТСУ“, стая 109, и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общината.
1178
12. – Областният управител на област с административен център Пазарджик на основание
чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и
ал. 4 ЗУТ обявява, че е одобрил технически
инвестиционен проект и е издал Разрешение за
строеж № РС-37 от 11.02.2015 г. на ЕВН „България“ Електроразпределение – ЕАД, КЕЦ – Велинград, със седалище и адрес на управление:
Велинг ра д, ул. Ли л яна Дим и т рова 2, ЕИК
115552190, представлявано от Борислав Недков
Бъндев, ръководител на КЕЦ – Велинград, в
качеството му на възложител по смисъла на
чл. 161 ЗУТ съгласно представено нотариално
заверено пълномощно за: обект: „Ремонт на
съществуващ въздушен ел. провод 20 kV „Сърница“, от подстанция „Широка поляна“ до стълб
№ 229 в гр. Сърница на територията на общини
Батак и Сърница, област Пазарджик“; подобект:
Ремонт на ВЛ 20 kV „Сърница“ от подстанция
„Широка поляна“ до стълб № 85А, община Батак; подобект: Ремонт на ВЛ 20 kV „Сърница“ от
стълб № 85А до стълб № 229, община Сърница.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
по реда на чл. 149, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
1157
6. – Областният управител на област Шумен
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал
Разрешение за строеж № 1 от 13.02.2015 г. на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“ – София, за
обект: „Изграждане на оптични кабелни трасета
с цел развитие на високоскоростен, широколентов достъп в България, посредством изграждане
на критична, защитена, сигурна и надеждна
обществена ИКТ инфраструктура“, обособена
позиция № 1: „Проектиране и изграждане на
оптични кабелни трасета в регион Северна България“, трасе „Шумен – Върбица“. Разрешението
за строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред ВАС.
1156
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Пловдивският районен съд, І бр. състав,
призовава Сайед Хабиб-и Раббани с последен
адрес Пловдив, ул. Мали Богдан 52, ет. 6, ап. 16,
сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
22.04.2015 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д.
№ 17270/2014 г., заведено от Илияна Филипова
Нешева от Пловдив, за развод. Ако въпреки
обнародването ответникът не се яви в съда при
разглеждане на делото, съдът ще му назначи
особен представител.
1175
Добричкият окръжен съд, гражданско отделение, уведомява, че е образувано гр. д. № 670/2014 г.
по мотивирано искане вх. № 6295 от 6.10.2014 г.
на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) по реда на чл. 74
ЗОПДНПИ против Юлиян Георгиев Илиев,
Евгения Любенова Илиева, Лидия Юлиянова
Георгиева и Гергана Юлиянова Майрайс за отнемане на незаконно придобито имущество на
стойност 4 690 825,19 лв.
Предявените искове са, както следва:
І. Против Юлиян Георгиев Илиев – искове с
правно основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 69 ЗОПДНПИ за отнемане на имущества
на обща стойност 1 287 957,39 лв., формирано от:
1. Земеделска земя с площ 391 кв. м, представляваща част от УПИ № XLVII, кв. 81 по плана
на с. Топола, община Каварна, област Добрич,
целият с площ 1061 кв. м, където Община Каварна участва с 670 кв. м, при съседи: улица, УПИ
№ XLVI, XLVIII и скат, придобит с договор за
продажба на недвижим имот – прекратяване на
съсобственост от 1.08.2005 г. (вписан в СВ – Каварна под № 295, том V, от 1.08.2005 г.), с пазарна
стойност – 23 706 лв. Съобразно изложените в
исковата молба твърдения имотът е придобит от
ответника Илиев след прекратяване на брака му
с ответницата Илиева и при липса на законни
източници на средства за придобиването му.
Цената на имота, посочена в договора, била
4066,40 лв., като на основание чл. 69 от закона
ищецът счита, че имотът следва да бъде остойностен по пазарната му стойност към настоящия
момент – 23 706 лв.
2. Двуетажна жилищна сграда, намираща се
в гр. Каварна, ул. Г. С. Раковски 3, с идентификатор 35064.501.1161.1, състояща се от първи
етаж – офис с вътрешно стълбище до част от
втори етаж, представляващ 5 бр. офис помещения
и санитарен възел, със застроена площ на двете
нива 140 кв. м, втори етаж – жилище, състоящо
се от дневна, трапезария, кухненски бокс, две
спални, дрешник, санитарен възел и самостоятелно стълбище, със застроена площ 115 кв. м,
и административна сграда с идентификатор
35064.501.1161.2, състояща се от самостоятелен
офис, санитарен възел и склад, със застроена площ
40 кв. м, построени върху собствен поземлен имот
с площ 285 кв. м, трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг
вид застрояване, с идентификатор 35064.501.1161,
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стар идентификатор 1161, квартал 30, парцел XI
по кадастралната карта на гр. Каварна, община
Каварна, област Добрич, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 27.02.2008 г. на АГКК, при съседи: 35064.501.9684, 35064.501.1160, 35064.501.3237,
35064.501.9692, построени в периода от 28.03.2001 г.
до 4.09.2008 г., с пазарна стойност – 298 555 лв.
Съобразно изложените в исковата молба твърдения ответникът е бил признат за собственик
на горния имот, като самият поземлен имот е
бил придобит с нотариален акт  № 105, том IV,
рег. № 2253, дело № 1066 от 13.09.2001 г. (преди
началото на проверявания период). Сградата е
била изградена въз основа на разрешителното за
строеж № 27 от 28.03.2001 г. и е продължил 89
месеца, от 28.03.2001 г. до 4.09.2008 г., като на тази
дата е издадено и удостоверение за въвеждане
в експлоатация № 51. Именно тя подлежала на
отнемане по реда на чл. 62 ЗОПДНПИ, тъй като
поземленият имот бил закупен преди периода на
проверка. Според ищеца извънредните разходи
за строителството се равнявали на 4383,37 лв.
на месец и при липса на законен източник на
средства за това сградата следвало да бъде отнета в полза на държавата. Пазарна оценка по
нотариален акт – 31 860 лв., но в този случай и
на основание чл. 69 ЗОПДНПИ имотът следвало да бъде оценен по пазарната стойност към
настоящия момент – 298 555 лв.
3. Поземлен имот – с начин на трайно ползване – полска култура с площ 85,003 дка, четвърта
категория, представляващ имот № 106019, съставляващ парцел № 19 от масив 106 в местността
Теперкула по плана на с. Орлова могила, община
Добрич, област Добрич, при граници и съседи:
имоти с № 106018, № 001014, № 106013, № 106037,
№ 106036, № 106030, № 106003, № 116010. Имотът е образуван от имот № 106002, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба № 81, том
V, рег. № 8737, дело № 790 от 21.05.2009 г. на
нотариус Юлиян Димитров – РС – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 160, вписан в Службата по вписванията – гр.
Каварна, с вх. рег. № 6669, акт № 2, том XIII,
дело № 2192, с пазарна цена – 160 100 лв. Съобразно изложените в исковата молба твърдения
имотът е бил придобит от ответника при липса
на законни източници на средства, поради което
подлежи на отнемане. Цената му по нотариален
акт  била в размер 9000 лв., като пазарната му
стойност към същия момент била в размер
187 914 лв., поради което ищецът намира, че
следва да бъде остойностен по пазарна стойност
в размер 160 100 лв.
4. Поземлен имот – с начин на трайно ползване – нива с площ 9,190 дка, трета категория,
представляваща имот № 021023, съставляваща
парцел 23 от масив 21 по КВС на с. Фелдфебел
Дянково, община Добрич, област Добрич, при
граници и съседи: имоти с номера:021013, 021022,
021032, 021033, 021034, 021024. Имотът е образуван
от имот № 021012, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба № 136, том V, рег. № 9238,
дело № 842 от 29.05.2009 г. на нотариус Юлиян
Димитров – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра
на Нотариалната камара под № 160, вписан в
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Службата по вписванията – гр. Каварна, с вх. рег.
№ 6957, акт № 153, том XIII, дело № 2334, с пазарна стойност – 17 309 лв. Съобразно изложените в
исковата молба твърдения ищецът не е разполагал
със законни източници на средства за закупуването на имота, чиято цена по  нотариален акт е
била в размер 1500 лв., но пазарната такава – в
размер 20 316 лв. В тази връзка ищецът настоява
имотът да бъде остойностен по пазарната му
стойност в размер 17 309 лв.
5. Поземлен имот – с начин на трайно ползване – нива 9,190 дка, трета категория, представляваща имот № 021022, съставляващ парцел 22
от масив 21 по КВС на с. Фелдфебел Дянково,
община Добрич, област Добрич, при граници и
съседи: имоти с номера: 012023, 021013, 021005,
021006, 021031, 021032. Имотът е образуван от
имот № 012012, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба № 135, том V, рег. № 9237,
дело № 841 от 29.05.2009 г. на нотариус Юлиян
Димитров – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 160, вписан
в Службата по вписванията – гр. Каварна, с
вх. рег. № 6959, акт № 154, том XIII, дело № 2335,
с пазарна стойност – 17 309 лв. Съобразно изложените в исковата молба твърдения ищецът не е
разполагал със законни източници на средства за
закупуването на имота, чиято цена по нотариален
акт е била в размер 1 080,70 лв., но пазарната
такава – в размер 20 316 лв. В тази връзка ищецът
настоява имотът да бъде остойностен по пазарната му стойност в размер 17 309 лв.
6. Поземлен имот – с начин на трайно ползване – нива 9,190 дка, трета категория, представляваща имот № 021024, съставляващ парцел 24
от масив 21 по КВС на с. Фелдфебел Дянково,
община Добрич, област Добрич, при граници и
съседи: имоти с номера: 021035, 021034, 021023,
021013, 000095. Имотът е образуван от имот
№ 012012, придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 135, том V, рег. № 9237, дело
№ 841 от 29.05.2009 г. на нотариус Юлиян Димитров – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра
на Нотариалната камара под № 160, вписан в
Службата по вписванията – гр. Каварна, с вх. рег.
№ 6959, акт № 154, том XIII, дело № 2335, с пазарна стойност – 17 309 лв. Съобразно изложените в
исковата молба твърдения ищецът не е разполагал
със законни източници на средства за закупуването на имота, чиято цена по нотариален акт е
била в размер 1080,70 лв., но пазарната такава – в
размер 20 316 лв. В тази връзка ищецът настоява
имотът да бъде остойностен по пазарната му
стойност в размер 17 309 лв.
7. Поземлен имот – с начин на трайно ползване – нива с площ 50,001 дка, четвърта категория,
представляваща имот № 025003, съставляващ
парцел 3 от масив 25 по КВС на с. Фелдфебел
Дянково, община Добрич, област Добрич, при
граници и съседи: имоти с номера: 025007,
000335, 025005, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба № 11, том VI, рег. № 9737,
дело № 913 от 8.06.2009 г. на нотариус Юлиян
Димит ров – РС – г р. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 160,
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вписан в Службата по вписванията – гр. Каварна, с вх. рег. № 7329, акт № 160, том XIV, дело
№ 2499, с пазарна стойност – 94 175 лв. Според
ищеца ответникът Георгиев не е разполагал със
законни източници на средства за закупуване на
имота, чиято цена по нотариален акт е определена на 6000 лв., при положение, че пазарната
му стойност е била в размер 110 536 лв. В тази
връзка ищецът настоява имотът да бъде оценен
по пазарната му стойност в размер 94 175 лв.
8. Поземлен имот – с начин на трайно ползване – нива с площ 20 дка, трета категория,
представляваща имот № 042019, съставляващ
парцел 19 от масив 42 в местността Голия баир
по КВС на с. Миладиновци, община Добрич,
област Добрич, при граници и съседи: имоти с
номера: 042018, 042017, 042014, 000388. Имотът
е образуван от имот № 042004, придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 71, том
VII, рег. № 11807, дело № 1157 от 13.07.2009 г. на
нотариус Юлиян Димитров – РС – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 160, вписан в Службата по вписванията – гр.
Каварна, с вх. рег. № 8483, акт № 21, том XVIII,
дело № 3149, с пазарна стойност – 37 669 лв.
Ищецът твърди, че ответникът не е разполагал
със законни средства за закупуване на имота,
чиято данъчна оценка е 2058 лв., а пазарната
стойност към момента на придобиване – 44 214 лв.
В тази връзка настоява имотът да бъде оценен
по пазарната му стойност 37 669 лв.
9. Поземлен имот – с начин на трайно ползване – нива с площ 20 дка, трета категория,
представляваща имот № 042020, съставляващ
парцел 20 от масив 42 в местността Голия баир
по КВС на с. Миладиновци, община Добрич,
област Добрич, при граници и съседи: имоти с
номера: 042035, 042064, 042014, 000388. Имотът
е образуван от имот № 042004, придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 71, том
VII, рег. № 11807, дело № 1157 от 13.07.2009 г. на
нотариус Юлиян Димитров – РС – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 160, вписан в Службата по вписванията – гр.
Каварна, с вх. рег. № 8483, акт № 21, том XVIII,
дело № 3149, с пазарна стойност – 37 669 лв.
Ищецът твърди, че ответникът не е разполагал
със законни средства за закупуване на имота,
чиято данъчна оценка е 2058 лв., а пазарната
стойност към момента на придобиване – 44 214 лв.
В тази връзка настоява имотът да бъде оценен
по пазарната му стойност 37 669 лв.
10. Поземлен имот – с начин на трайно ползване – нива с площ 27, 008 дка, трета категория,
представляваща имот № 037016, съставляващ
парцел 16 от масив 37 в местността Турските гробища по КВС на с. Миладиновци, община Добрич,
област Добрич, при граници и съседи: имоти с
номера: 037015, 037017, 037002, 037013, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба № 71, том
VII, рег. № 11807, дело № 1157 от 13.07.2009 г. на
нотариус Юлиян Димитров – РС – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 160, вписан в Службата по вписванията – гр.
Каварна, с вх. рег. № 8483, акт № 21, том XVIII,
дело № 3149, с пазарна стойност – 50 868 лв.
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Ищецът твърди, че ответникът не е разполагал
със законни средства за закупуване на имота,
чиято данъчна оценка е 2779, 10 лв., а пазарната
стойност към момента на придобиване – 59 706 лв.
В тази връзка настоява имотът да бъде оценен
по пазарната му стойност 50 868 лв.
11. Поземлен имот с идентификатор 07257.23.183,
намиращ се в с. Българево, община Каварна,
област Добрич, с площ 5000 кв. м., с начин на
трайно ползване: нива, трайно предназначение
на територията: земеделска, стар идентификатор 07257.23.12, 23.12, при съседи: 07257.23.49,
07257.23.101, 07257.23.76, 07257.23.181, 07257.23.182,
07257.23.81, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на поземлен имот № 189, том IV, рег.
№ 3752, дело № 699 от 1.09.2009 г. на нотариус
Йордан Павлов – РС – гр. Каварна, вписан в
регистъра на Нотариалната камара под № 35,
вписан в Службата по вписванията – гр. Каварна,
с вх. рег. № 2965, акт № 29, том X, дело № 1449,
поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за покупко-продажба на поземлен
имот № 23, том V, рег. № 3957, дело № 729 от
8.09.2009 г. на нотариус Йордан Павлов – РС – гр.
Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната
камара под № 35, вписан в Службата по вписванията – гр. Каварна, с вх. рег. № 5105, акт № 149, том
X, дело № 1508, с пазарна стойност – 39 117 лв.
Ищецът твърди, че ответникът не е разполагал
със законни средства за закупуване на имота,
чиято покупна цена е посочена в нотариалния
акт в размер 1200 лв., а пазарната стойност
към момента на придобиване е била в размер
49 836 лв. В тази връзка настоява имотът да
бъде оценен при отнемането му по пазарната
му стойност 39 117 лв.
12. Поземлен имот с идентификатор 07257.15.174,
намиращ се в с. Българево, община Каварна,
област Добрич, с площ 4489 кв. м, с начин на
трайно ползване: нива, трайно предназначение
на територията: земеделска, стар идентификатор: 015174, при съседи: 07257.15.59, 07257.15.102,
07257.15.178, 07257.15.175, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на поземлен имот № 190,
том IV, рег. № 3753, дело № 700 от 1.09.2009 г.
на нотариус Йордан Павлов – РС – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 35, вписан в Службата по вписванията – гр.
Каварна, с вх. рег. № 2966, акт № 30, том X, дело
№ 1450, с пазарна стойност – 35 119 лв. Ищецът
твърди, че ответникът не е разполагал със законни средства за закупуване на имота, чиято
покупна цена е посочена в нотариалния акт в
размер 800 лв., а пазарната стойност към момента на придобиване е била в размер 44 743 лв. В
тази връзка настоява имотът да бъде оценен по
пазарната му стойност 35 119 лв.
13. Поземлен имот – нива с площ 5707 кв. м,
трета категория, трайно предназначение на територията: земеделска, в местността Караманюк, с
идентификатор 83017.33.20, стар идентификатор:
83017.33.14 по кадастралната карта на гр. Шабла,
община Шабла, област Добрич, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен
имот № 181, том VI, рег. № 3167, дело № 560 от
3.11.2010 г. на нотариус Софка Андреева – РС – гр.
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Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната
камара под № 91, вписан в Службата по вписванията – гр. Каварна, с вх. рег. № 3343, акт № 10,
том Х, дело № 1554, с пазарна стойност – 17 167 лв.
Ищецът твърди, че ответникът не е разполагал
със законни средства за закупуване на имота,
чиято покупна цена е посочена в нотариалния
акт в размер 1300 лв., а пазарната стойност към
момента на придобиване е била в размер 18 894 лв.
В тази връзка настоява имотът да бъде отнет по
пазарната му стойност 17 167 лв.
14. Поземлен имот – нива с площ 11 416
кв. м, трайно предназначение на територията:
земеделска, в местността Караманюк, трета
категория, с идентификатор 83017.33.13, стар
идентификатор 33013 по кадастралната карта
на гр. Шабла, общ. Шабла, област Добрич, при
съседи: 16095.21, 93017.33.14, 83017.33.8, 83017.33.2,
83017.33.31, 83017.33.1, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на поземлен имот № 182,
том VI, рег. № 3168, дело № 561 от 3.11.2010 г. на
нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 91, вписан в Службата по вписванията – гр.
Каварна, с вх. рег. № 3344, акт № 11, том Х,
дело № 15551, с пазарна стойност – 34 340 лв.
Ищецът твърди, че ответникът не е разполагал
със законни средства за закупуване на имота,
чиято покупна цена е посочена в нотариалния
акт в размер 2500 лв., а пазарната стойност към
момента на придобиване е била в размер 37 794 лв.
В тази връзка настоява имотът да бъде оценен
по пазарната му стойност 34 340 лв.
15. Поземлен имот – нива с площ 5708 кв. м,
трайно предназначение на територията – земеделска, в местността Караманюк, трета категория,
с идентификатор 83017.33.19, стар идентификатор
83017.33.14 по кадастралната карта на гр. Шабл а,
общ. Шабла, област Добрич, при съседи: 16095.21.6,
83017.33.20, 83017.33.8, 83017.33.13, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен
имот № 183, том VI, рег. № 3169, дело № 562 от
3.11.2010 г. на нотариус Софка Андреева – РС – гр.
Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната
камара под № 91, вписан в Службата по вписванията – гр. Каварна, с вх. рег. № 3345, акт № 12, том
Х, дело № 15561, с пазарна стойност – 17 170 лв.
Ищецът твърди, че ответникът не е разполагал
със законни средства за закупуване на имота,
чиято покупна цена е посочена в нотариалния
акт в размер 1300 лв., а пазарната стойност към
момента на придобиване е била в размер 18 897 лв.
В тази връзка настоява имотът да бъде отнет по
пазарната му стойност 17 170 лв.
16. Поземлен имот – нива с площ 5536 кв. м,
с идентификатор 83017.74.18, номер по предходен
план: 074018, в местността Баакоюсу, в землището
на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич,
при съседи: 83017.73.12, 83017.74.5, 83017.74.9,
83017.74.8, 83017.74.17, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на поземлен имот № 111,
том IV, рег. № 4018, дело № 627 от 7.12.2010 г.
на нотариус Йордан Павлов – РС – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 35, вписан в Службата по вписванията – гр.
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Каварна, с вх. рег. № 3779, акт № 63, том ХI, дело
№ 1772, с пазарна стойност – 16 626 лв. Според
ищцовите твърдения ответникът Георгиев не е
разполагал със средства от законни източници за
придобиване собствеността върху имота, чиято
цена по нотариален акт е 1500 лв., но при пазарна стойност към момента на придобиване е в
размер 18 328 лв. В този смисъл ищецът настоява
имотът да бъде отнет в полза на държавата по
пазарната му стойност 16 626 лв.
17.1. Поземлен имот – нива с площ 17 339
кв. м, трайно предназначение на територията:
земеделска, трета категория, с идентификатор
65543.11.107, стар идентификатор: 011094 по кадастралната карта на с. Свети Никола, община
Каварна, област Добрич, при съседи: 65543.11.70,
65543.11.108, 65543.11.95, 65543.11.235, придобит с  
нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 47, том I, рег. № 196, дело № 44 от
4.02.2011 г. на нотариус Йордан Павлов – РС – гр.
Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната
камара под № 35, вписан в Службата по вписванията – гр. Каварна, с вх. рег. № 205, акт № 122,
том I, дело № 7, с пазарна стойност – 32 013 лв.
17.2. Поземлен имот – нива с площ 3000
кв. м, трайно предназначение на територията:
земеделска, трета категория, с идентификатор
65543.11.108, стар идентификатор: 011094 по кадастралната карта на с. Свети Никола, община
Каварна, област Добрич, при съседи: 65543.11.24,
65543.11.58, 65543.11.95, 65543.11.107, 65543.11.70,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 47, том I, рег. № 196,
дело № 44 от 4.02.2011 г. на нотариус Йордан
Павлов – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра
на Нотариалната камара под № 35, вписан в
Службата по вписванията – гр. Каварна, с вх. рег.
№ 205, акт № 122, том I, дело № 7, с пазарна
стойност – 5539 лв.
Имотите, посочени по-горе, са били закупени
от ответника Георгиев срещу заплащането на
обща пазарна цена в размер 3600 лв. Тъй като
според ищеца пазарната стойност на имотите е в
размер 32 013 лв. за първия и 5539 лв. за втория
имот, а ответникът не е разполагал със средства
от законни източници за тяхното закупуване, то
следвало да бъдат отнети в полза на държавата.
18. Поземлен имот с предназначение: земеделска земя, и начин на трайно ползване: нива с
площ 5,100 дка, трета категория, имот № 133068,
за който имот е отреден парцел 68 от масив 133
по картата на възстановената собственост на с.
Изворово, община Ген. Тошево, област Добрич,
при граници: 133067, 000234, 133069, 133, 12, който
имот е образуван от имот № 133022, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба № 10, том
II, рег. № 391, дело № 103 от 7.02.2011 г. на нотариус Снежина Желева – РС – гр. Генерал Тошево,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 313, вписан в Службата по вписванията – гр.
Генерал Тошево, с вх. рег. № 538, акт № 146,
том I, дело № 142, с пазарна стойност – 8917 лв.
Ищецът твърди, че ответникът не е разполагал
със законни средства за закупуване на имота,
чиято покупна цена е посочена в нотариалния
акт в размер 1100 лв., а пазарната стойност към
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момента на придобиване е била в размер 8917 лв.,
по която имотът следвало да бъде отнет в полза
на държавата поради липса на законни източници
на средства за придобиването му.
19. Поземлен имот с предназначение: земеделска земя, и начин на трайно ползване: нива с
площ 5,100 дка, трета категория, имот № 133069,
за който имот е отреден парцел 69 от масив 133
по картата на възстановената собственост на с.
Изворово, община Ген. Тошево, област Добрич,
при граници: имоти № 133038, 000234, 133074,
133073, 133072, 133071, 133070, 133013, 133012, който
имот е образуван от имот № 133022, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба № 11, том
II, рег. № 393, дело № 104 от 7.02.2011 г. на нотариус Снежина Желева – РС – гр. Генерал Тошево,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 313, вписан в Службата по вписванията – гр.
Генерал Тошево, с вх. рег. № 553, акт № 153,
том I, дело № 149, с пазарна стойност – 8917 лв.
Ищецът твърди, че ответникът не е разполагал
със законни средства за закупуване на имота,
чиято покупна цена е посочена в нотариалния
акт в размер 1100 лв., а пазарната стойност към
момента на придобиване е била в размер 8917 лв.,
по която имотът следвало да бъде отнет  в полза
на държавата поради липса на законни източници
на средства за придобиването му.
20. Поземлен имот с предназначение: земеделска земя, и начин на трайно ползване: нива с
площ 5,100 дка, трета категория, имот № 133067,
за който имот е отреден парцел 67 от масив 133
по картата на възстановената собственост на
с. Изворово, община Генерал Тошево, област
Добрич, при граници: имоти № 133025, 133012,
133068, 000234, който имот е образуван от имот
№ 133022, придобит с нотариален акт за покупко-продажба № 12, том II, рег. № 394, дело
№ 105 от 7.02.2011 г. на нотариус Снежина Желева – РС – гр. Генерал Тошево, вписан в регистъра
на Нотариалната камара под № 313, вписан в
Службата по вписванията – гр. Генерал Тошево,
с вх. рег. № 343, акт № 150, том I, дело № 146, с
пазарна стойност – 8917 лв. Ищецът твърди, че
ответникът не е разполагал със законни средства
за закупуване на имота, чиято покупна цена е
посочена в нотариалния акт в размер 1100 лв.,
а пазарната стойност към момента на придобиване е била в размер 8917 лв., по която имотът
следвало да бъде отнет   в полза на държавата
поради липса на законни източници на средства
за придобиването му.
21. Поземлен имот с предназначение: земеделска земя, и начин на трайно ползване: нива
с площ 8 дка, трета категория, имот № 133013,
за който имот е отреден парцел 13 от масив 133
по картата на възстановената собственост на
с. Изворово, община Генерал Тошево, област
Добрич, при граници: имоти № 133014, 000232,
133012, 133069 и 133070, който имот е образуван
от имот № 133022, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба № 13, том II, рег. № 395,
дело № 108 от 7.02.2011 г. на нотариус Снежина
Желева – РС – гр. Генерал Тошево, вписан в
регистъра на Нотариалната камара под № 313,
вписан в Службата по вписванията – гр. Генерал
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Тошево, с вх. рег. № 540, акт № 148, том I, дело
№ 144, с пазарна стойност – 13 988 лв. Ищецът
твърди, че ответникът не е разполагал със законни средства за закупуване на имота, чиято
покупна цена е посочена в нотариалния акт в
размер 1600 лв., а пазарната стойност към момента
на придобиване е била в размер 13 988 лв., по
която имотът следвало да бъде отнет в полза на
държавата поради липса на законни източници
на средства за придобиването му.
22. Апартамент № 2-10, намиращ се в с. Топола, община Каварна, област Добрич, м. Иканталъка, курортен комплекс Карвуна, жилищна
сграда „Делфин“, на втория етаж, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72693.600.74.1.6, състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC и баня, тераса и склад, със
застроена площ 80,09 кв. м, при съседи: на същия
етаж: 72693.600.74.1.7, под обекта: 72693.600.74.1.1,
над обекта: 72693.600.74.1.12, склад № 6 с площ
6,39 кв. м, ведно с 4,5721 % ид. ч. от общите
части на сградата, представляващи 14,36 кв. м и
същите ид. ч. от правото на собственост върху
поземлен имот, с идентификатор 72693.600.41, стар
идентификатор 9, квартал 6, парцел III по кадастралната карта на с. Топола, община Каварна,
област Добрич, м. Иканталъка, к.к. Карвуна, при
съседи на целия имот: 72693.600.44, 72693.600.43,
72693.600.59, 72693.600.73, придобит с нотариален
акт за дарение на недвижим имот № 2, том VIII,
рег. № 4915, дело № 1084 от 28.10.2008 г. на нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан
в регистъра на Нотариалната камара под № 91,
вписан в Службата по вписванията – гр. Каварна,
с вх. рег. № 4232, акт № 137, том IХ, дело № 9790,
поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за дарение на недвижим имот № 200,
том IV, рег. № 2277, дело № 394 от 20.08.2010 г.
на нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 91, вписан в Службата по вписванията – гр.
Каварна, с вх. рег. № 2452, акт № 146, том VII,
дело № 1152, с пазарна стойност – 52 945 лв.
Според ищеца недвижимият имот е придобит от
ответницата Евгения Любенова Илиева, която
го прехвърля на дъщеря им Лидия Юлиянова
Георгиева. Последната от своя страна дарява
имота на своя баща ответника Юлиян Георгиев Илиев. Имотът следвало да бъде отнет от
него на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1, чл. 65, 70 и 69 ЗОПДНПИ, тъй като
липсвали законни източници на средствата за
придобиване на имота от бившата му съпруга
Евгения Любенова Илиева с нотариален акт за
покупко-продажба № 150, том II, рег. № 810, дело
№ 143 от 24.02.2005 г.
23. Лек автомобил марка „Фиат“, модел „Панда“,
рег. № ТХ 2442 ТХ, № на рама ZFA16900001014856,
№ на двигател 188А40004061805, дата на първа
регистрация 8.11.2007 г., придобит с договор на
5.11.2007 г. от „Италия Ауто“ – ЕООД, и издадена фактура № 1000063 от 6.11.2007 г., с пазарна
стойност  – 6500 лв. Автомобилът е бил придобит
от ответника Илиев чрез превод от спестовен
влог в левове № BG33 BUIN 9561 4000 0119 04,
открит на 5.11.2007 г. в „Алианц Банк Бълга-
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рия“ – АД, с титуляр Юлиян Георгиев Илиев, като
при откриване на сметката е извършена вноска
от Евгения Любенова Илиева (бивша съпруга,
преводът е след развода) в размер 25 200 лв.,
която сума е била преведа по сметка на „Италия
Ауто“ – ЕООД, с основание договор № 081/07 от
5.11.2007 г. Пазарната му стойност според ищеца
възлизала на 6500 лв. Автомобилът подлежал
на отнемане в полза на държавата от Юлиян
Георгиев Илиев, тъй като не е установен законен
източник на средствата за придобиването му.
24. Ищецът КОНПИ е предявил против Юлиян
Георгиев Илиев искове за отнемане на парични
суми в общ размер 280 162,29 лв., както следва:
24.1. Сумата 77 754,34 лв., представляващи
извършени от Юлиян Георгиев Илиев вноски по
разплащателна сметка в евро № BG75 TTBB 9400
1526 1328 22, открита на 27.11.2012 г. в „Експресбанк“ – АД, с титуляр Юлиян Георгиев Илиев.
Поради факта, че вноските са били извършени
със средства с неустановен законен източник,
то следва да бъдат отнети в полза на държавата.
24.2. Сумата 9,97 лв., представляващи извършени от Юлиян Георгиев Илиев вноски по
разплащателна сметка в евро № BG13 BUIN 9561
1000 2306 16, открита на 2.07.2010 г. в „Алианц
Банк България“ – АД, с титуляр Юлиян Георгиев Илиев.
24.3. Сумата 96 413,75 лв., представляващи
извършени от Юлиян Георгиев Илиев вноски
в размер 8000 лв. и постъпили суми от трети
лица в размер 88 413,75 лв., по спестовен влог в
левове № BG33 BUIN 9561 4000 0119 04, открит
на 5.11.2007 г. в „Алианц Банк България“ – АД,
с титуляр Юлиян Георгиев Илиев.
24.4. Сумата 823,45 лв., представляваща усвоени лихви по спестовна карта в левове № BG87
BUIN 9561 4000 2578 94, открита на 10.01.2011 г. в
„Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Юлиян
Георгиев Илиев.
24.5. Сумата 6000 лв., представляваща вноска
от Юлиян Георгиев Илиев по безсрочен влог в
левове № BG68 IORT 8088 4000 1569 00, открит
на 10.07.2007 г. и закрит на 25.07.2011 г. в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Юлиян Георгиев Илиев.
25.6. С у мата 625,86 л в., п редс та в л я ва ща
усвоени от Юлиян Георгиев Илиев суми от
лихви по депозити в размер 616,08 лв. и сумата
9,78 лв. – вноски от трети лица по безсрочен
влог в евро № BG50 IORT 8088 4400 1569 00,
открит на 21.08.2007 г. и закрит на 25.07.2011 г.
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Юлиян Георгиев Илиев.
24.7. Сумата 1979 лв., представляващи извършени от Юлиян Георгиев Илиев вноски по
разплащателна сметка в левове № 14129574, открита на 26.06.2007 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Юлиян Георгиев Илиев.
24.8. Сумата 79 000 лв., представляваща извършени от Юлиян Георгиев Илиев вноски в размер
64 000 лв. и вноски по сметката от трети лица
в размер 15 000 лв. по спестовен влог в левове
№ 7794397 (стар № 17321300062000), открит на
11.04.2001 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Юлиян Георгиев Илиев.
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24.9. С у мата 7907,45 лв., представл яваща
извършени от Юлиян Георгиев Илиев вноски
по срочен депозит в щатски долари № 7790394
(стар № 16243300062000), открит на 6.08.2002 г.
и закрит на 14.03.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Юлиян Георгиев Илиев.
24.10. Сумата 5576,82 лв., представляваща
извършени от Юлиян Георгиев Илиев вноски
по сметката в размер 5000 лв. и усвоени лихви
в размер 576,82 лв. по срочен депозит в левове
№ 13347680, открит на 8.01.2007 г. и закрит на
24.09.2007 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Юлиян Георгиев Илиев.
24.11. Сумата 964,28 лв., представляваща усвоени лихви по срочен депозит в евро № 14289957,
открит на 25.07.2007 г. и закрит на 25.09.2008 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Георгиев Илиев.
24.12. Сумата 351 лв., представляваща усвоени
лихви по депозит по срочен депозит в левове
№ 16640350, открит на 13.01.2009 г. и закрит на
11.09.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Юлиян Георгиев Илиев.
24.13. Сумата 312,05 лв., представляваща усвоени лихви по срочен депозит в щатски долари
№ 16640591, открит на 13.01.2009 г. и закрит на
11.09.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Юлиян Георгиев Илиев.
24.14. Сумата 1944,32 лв., представляваща вноски от Юлиян Георгиев Илиев в размер 1889,17 лв.
и усвоени лихви в размер 55,15 лв. по срочен
депозит в щатски долари № 17347905, открит на
13.07.2009 г. и закрит на 13.05.2011 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Юлиян Георгиев Илиев.
24.15. Сумата 500 лв., представляваща вноски
от Юлиян Георгиев Илиев по банкова сметка
№ BG47 CECВ 9790 1078 8119 00, открита на
12.03.2007 г. и закрита на 21.06.2013 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
„Архзона“ – ЕООД, ЕИК 124702098.
Поради факта, че вноските са били извършени
със средства с неустановен законен източник,
съответно са реализирани граждански плодове
(начислени лихви) върху суми, които са внесени,
без да е налице законен източник на средствата
от страна на ответника Илиев, то следва да бъдат
отнети в полза на държавата.
II. Ищецът КОНПИ е предявил против Евгения
Любенова Илиева искове с правно основание чл. 63,
ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 72 и 69 ЗОПДНПИ за
отнемане в полза на държавата на имущество на
обща стойност 3 040 927,90 лв., формирана от:
1. Сумата 1660 лв. от продажба на дружествени
дялове в „Н и Н Билдинг“ – ООД, ЕИК 124700460.
Съобразно изложените в исковата молба твърдения дружеството е било регистрирано в търговския регистър с решение № 294 от 1.02.2007 г.
на Добричкия окръжен съд. Първоначално при
учредяване на дружеството съдружници поравно
с дялове от по 2500 лв. са били Росен Тодоров
Ненчев и Петър Петков Неделчев. С решение
№ 754 от 22.03.2007 г. на Добричкия окръжен съд
Евгения Любенова Илиева станала съдружник с
1660 лв. дялово участие. На 16.10.2008 г. същата
продала дяловете си. Сумата от продажбата на
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дружествените дялове на стойност 1660 лв. според
ищеца следва да бъде отнета в полза на държавата
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 5, чл. 66, ал. 1 и чл. 72 ЗОПДНПИ, тъй като
не е установен законен източник на средствата
за придобиването им.
2. С у мата 50 0 0 лв. от п рода жба на д ружествени дялове в „Архзона“ – ЕООД, ЕИК
124702098. Съобразно изложените в исковата
молба твърдения дружеството е регистрирано в
търговския регистър на 28.08.2008 г. с управител
и едноличен собственик на капитала с размер
5000 лв. Константин Иванов Нейков. На същата
дата Евгения Любенова Илиева купува капитала
на дружеството и става негов управител заедно
с Константин Иванов Нейков. На 26.06.2011 г.
Евгения Любенова Илиева продава капитала на
Иван Константинов Нейков и прекратява участието си в дружеството. Сумата от продажбата
на дружествените дялове на стойност 5000 лв.
подлежи на отнемане в полза на държавата от
Евгения Любенова Илиева на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5, чл. 66, ал. 1 и чл. 72
ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата за придобиването им.
3. Сумата 5000 лв., представляваща равно
стойността на дружествените дялове в „Архстудио“ – ЕООД, ЕИК 124701904. Ищецът твърди,
че дружеството е регистрирано в търговския
регистър с решение № 502 от 28.02.2007 г. на Доб
ричкия окръжен съд. Едноличен собственик на
капитала в размер 5000 лв. е Евгения Любенова
Илиева. Поради липсата на законни източници
на средства за придобиването им ищецът твърди, че трябва да бъде отнета равностойността
на дружествените дялове на стойност 5000 лв.
4. Сумата 96 371 лв. от продажба на поземлен
имот с площ 1095 кв. м, трайно предназначение
на територията – урбанизирана, начин на трайно
ползване – за друг вид застрояване, с идентификатор 35064.501.3456, стар идентификатор:
кв. 310, парцел X по кадастралната карта на
гр. Каварна, ул. Черноморска, община Каварна, област Добрич, при съседи: 35064.501.3457,
35064.501.3463, 35064.501.3455, 35064.501.2300,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 176, том VIII, рег. № 5484,
дело № 1221 от 28.11.2008 г., вписан в СВ – гр.
Каварна, с вх. рег. № 4806, акт № 175, том Х,
дело № 4809 и продаден с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 102,
том II, рег. № 2350, дело № 234 от 15.10.2013 г.,
вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег. № 3056, акт
№ 3, том Х, дело № 1360. Сделката е описана в
обвинителния акт, внесен против Юлиян Георгиев Илиев. Съобразно изложените в исковата
молба твърдения първоначално е издаден акт за
общинска собственост, вписан в Службата по
вписванията – гр. Каварна, под № 163, том 2,
вх. рег. № 1595 от 2.04.2008 г., с който Община
Каварна е призната за собственик върху горния
имот. С договор за отстъпено право на строеж
върху описания имот, вписан в Службата по
вписванията под № 69, том 3, вх. рег. № 1916 от
21.04.2008 г., Община Каварна отстъпва право на
строеж върху описания имот на Ангел Стефанов
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Бучаков. Последният закупува и имота, върху
който е учредено правото на строеж с договор
за покупка-продажба на недвижим имот, вписан
в Службата по вписванията – гр. Каварна, под
№ 169, том 4, вх. рег. № 3481 от 8.09.2008 г. по
силата на нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 176, том VIII, рег. № 5484,
дело № 1221 от 28.11.2008 г., вписан в СВ – гр.
Каварна, с вх. рег. № 4806, акт № 175, том Х,
дело № 4809, Ангел Стефанов Бучаков продава на
ответницата Евгения Любенова Илиева описания
имот, като купувачът ще се възползва от издаденото разрешение за строеж № 232 от 18.07.2008 г.
и одобрените във връзка с това строителни книжа, за сумата в размер 12 950 лв., като пазарната
стойност към датата на придобиване е възлизала
на 129 856 лв. От своя страна ответницата Илиева продала имота на Надя Иванова Божилова
с договор за покупко-продажба, обективиран в
нотариален акт № 102, том II, рег. № 2350, дело
№ 234 от 15.10.2013 г., вписан в СВ – гр. Каварна,
с вх. рег. № 3056, акт № 3, том Х, дело № 1360.
В имота не било реализирано строителство и
изградена инфраструктура. Пазарната стойност
на имота към момента на неговата продажба
възлизала на 96 371 лв., която сума следвало да
бъде отнета в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5, чл. 72 и 69
ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиването на имота.
5. Дворно място с площ 500 кв. м, намиращо
се в с. Топола, община Каварна, област Добрич,
съставляващо УПИ VIII в кв. 17 по плана на селото, одобрен със заповеди № 2072 от 27.11.2001 г.
и № 1875 от 2.11.2007 г., при граници: имот № I,
скат, от две страни улици, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 176, том IХ, рег. № 5812, дело № 1167 от
16.11.2007 г., вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег.
№ 5280, акт № 63, том ХI, дело № 3342, с пазарна
стойност на имота – 30 315 лв. Въпросната сделка
е описана в обвинителния акт, внесен против
Юлиян Георгиев Илиев.
Ищецът е посочил в исковата си молба, че
по силата на договор за учредяване право на
строеж от 21.05.2007 г., вписан в Службата по
вписванията под № 69, том 4, вх. рег. № 2538 от
23.05.2007 г., Община Каварна е отстъпила право
на строеж в полза на Михни Александров Михнев
върху следния недвижим имот: дворно място с
площ 860 кв. м, намиращо се в с. Топола, община
Каварна, област Добрич, съставляващо УПИ I в
кв. 17 по плана на селото, одобрен със заповеди
№ 2072 от 27.11.2001 г., № 1875 от 2.11.2007 г., при
граници: имот № I, скат, от две страни улици.
Михни Александров Михнев закупил от Община
Каварна имота, върху който е било учредено
правото на строеж, с договор за покупка-продажба на недвижим имот от 9.08.2007 г., вписан
в Службата по вписванията – гр. Каварна, под
№ 144, том 5, вх. рег. № 3865 от 27.08.2007 г. С
нотариален акт за дарение на недвижим имот
№ 175, том IХ, рег. № 5811, дело № 1166 от
16.11.2007 г., вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег.
№ 5279, акт № 62, том ХI, дело № 3341, Михни
Александров Михнев прехвърлил на Александър
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Михнев Тодоров и Недялка Радева Михнева по
1/2 ид. ч. от следния недвижим имот: дворно
място с площ 360 кв. м, намиращо се в с. Топола,
община Каварна, област Добрич, съставляващо
УПИ I в кв. 17 по плана на селото, одобрен
със заповеди № 2072 от 27.11.2001 г., № 1875 от
2.11.2007 г., при граници: имот № II-122, имот
№ VIII, скат, улица. Съгласно скица № 172 от
12.05.2014 г. в имота няма реализирано строителство. Останалите 500 кв. м от дворното място
Михни Александров Михнев прехвърлил на ответницата Евгения Любенова Илиева с договор
за покупко-продажба, обективиран в нотариален
акт № 176, том IХ, рег. № 5812, дело № 1167 от
16.11.2007 г., вписан в СВ – гр. Каварна, с вх. рег.
№ 5280, акт № 63, том ХI, дело № 3342. В имота
не е било реализирано строителство и изградена
инфраструктура. Цената на имота, посочена в
н. а., е в размер 4000 лв., а действителната му
пазарна стойност – 33 672 лв. (към момента на
придобиване) и 30 315 лв. (към момента на внасяне на исковата молба в съда). Според ищеца
недвижимият имот подлежи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ, тъй като
не е установен законен източник на средствата
за придобиването му.
6. Апартамент № 3-16 на трети етаж, представл яващ самостоя телен обек т в сг ра да с
идентификатор 72693.600.74.1.12, състоящ се от
кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня,
тераса и склад, със застроена площ 80,09 кв. м, при
съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.13, под обекта: 72693.600.74.1.6, над обекта: 72693.600.74.1.18;
склад № 8 с площ 6,07 кв. м, ведно с 4,5552 %
ид. ч. от общите части на сградата, представляващи 14,31 кв. м, придобит с нотариален
акт № 6, том VIII, рег. № 4922, дело № 1088 от
28.10.2008 г. (вписан в СВ – Каварна, под № 141,
том IХ, дело № 2794, вх. рег. № 4236), поправен
с нотариален акт за поправка на нотариален акт
за дарение на недвижим имот № 2, том V, рег.
№ 2279, дело № 396 от 20.08.2010 г. на нотариус
Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в
регистъра на Нотариалната камара под № 91,
вписан в Службата по вписванията – гр. Каварна, с вх. рег. № 2453, акт № 147, том VII, дело
№ 1153, с пазарна стойност – 52 945 лв.
Съобразно изложените в исковата молба
твърдения ответницата Евгения Любенова Илиева е придобила от ЕТ „Озон – Найден Ценков“
правото на собственост върху УПИ с площ 1383
кв. м, намиращ се в к. к. Карвуна, местност
Иканталъка, с. Топола, община Каварна, област
Добрич, представляващ УПИ III-9 в квартал 6
по плана на к.к. Карвуна, одобрен със заповеди
№ 382 от 14.06.1989 г., № 218 от 19.07.2004 г., с
идентификатор 72693.600.74 по кад. карта на с.
Топола, при граници и съседи: изток и юг – улици, север – УПИ I, запад – УПИ II. По н. а. за
покупко-продажба № 150, том II, рег. № 810, дело
№ 143 от 24.02.2005 г. (вписан в СВ – Каварна, под
№ 46, том II, дело № 481, вх. рег. № 994), цената на
имота е в размер 23 300 лв., а действителната му
пазарна такава възлиза на 54 421 лв. Въпросният
имот бил дарен от Евгения Любенова Илиева
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на нейната дъщеря Лидия Юлиянова Георгиева
с н. а. № 6, том ХI, рег. № 5107, дело № 1157 от
7.10.2005 г. (вписан в СВ – Каварна, под № 19, том
Х, дело № 3714, вх. рег. № 5822). С нотариален акт
за учредяване право на строеж върху недвижим
имот № 69, том IV, рег. № 1765, дело № 285 от
6.04.2007 г. (вписан в СВ – Каварна, под № 113,
том III, дело № 1018, вх. рег. № 1788) Лидия
Юлиянова Илиева учредила в полза на „Н и Н
Билдинг“ – ООД, право на строеж върху описания
имот. С нотариален акт за замяна на недвижими
имоти № 162, том VI, рег. № 4227, дело № 898 от
17.09.2008 г. (вписан в СВ – Каварна, под № 15,
том VIII, дело № 2353, вх. рег. № 359) Лидия Юлиянова Илиева прехвърлила придобития поземлен
имот на „Н и Н Билдинг“ – ООД, а в замяна
получила от дружеството самостоятелно обособени обекти, които съгласно инвестиционните
проекти представляват жилища – апартаменти,
построени върху поземлен имот с идентификатор
72693.600.74 по кадастралната карта на с. Топола, община Каварна, местността Иканталъка,
курортен комплекс Карвуна, жилищна сграда  
„Делфин“, одобрена със Заповед № РД-18-31 от
27.02.2008 г. на АГКК, изменена със Заповед
№ КД-14-08-1150 от 12.09.2008 г. Н. а. за замяна
на недвижими имоти бил поправен с н. а. № 5,
том V, рег. № 2282, дело № 399 от 20.08.2010 г.,
вписан в Службата по вписванията – гр. Каварна,
с вх. рег. № 2458, акт № 150, том VII, дело № 1156.
В замяна Лидия Юлиянова Илиева придобила
правото на собственост върху апартамент № 3-16
на трети етаж, представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 72693.600.74.1.12,
състоящ се от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня, тераса и склад, със застроена
площ 80,09 кв. м, при съседи на същия етаж:
72693.600.74.1.13, под обекта: 72693.600.74.1.6, над
обекта: 72693.600.74.1.18; склад № 16 с площ 6,07
кв. м, ведно с 4,5355 % ид. ч. от общите части на
сградата, представляващи 14,50 кв. м. Пазарната
стойност към момента на внасяне на исковата
молба в съда възлизала на 52 945 лв. Според ищеца
недвижимият имот подлежи на отнемане в полза
на държавата от Евгения Любенова Илиева на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5,
чл. 70 и 69 ЗОПДНПИ, тъй като не е установен
законен източник на средствата за придобиване
на имота от ЕТ „Озон – Найден Ценков“ с нотариален акт за покупко-продажба № 150, том II,
рег. № 810, дело № 143 от 24.02.2005 г.
7. А партамент № 4-25 на четвърти ета ж,
представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 72693.600.74.1.21, състоящ се от
кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня,
тераса и склад, със застроена площ 70,55 кв.
м, при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.20,
72693.600.74.1.22, под обекта: 72693.600.74.1.15, над
обекта: 72693.600.74.1.26; склад № 25 с площ 3,85
кв. м, ведно с 3,9334 % ид.ч. от общите части на
сградата, представляващи 12,35 кв. м, придобит
с нотариален акт № 7, том VIII, рег. № 4923, дело
№ 1089 от 28.10.2008 г. (вписан в СВ – Каварна,
под № 142, том IХ, дело № 2795, вх. рег. № 4237),
поправен с нотариален акт № 7, том VIII, рег.
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№ 4923, дело № 1089 от 28.10.2008 г. (вписан в
СВ – Каварна, под № 142, том IХ, дело № 2795,
вх. рег. № 4237), с пазарна стойност  – 46 638 лв.
Съобразно твърденията на ищеца този имот
е придобит от Лидия Юлиянова Георгиева по
силата на посочения в предния параграф нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 162,
том VI, рег. № 4227, дело № 898 от 17.09.2008 г.
(вписан в СВ – Каварна, под № 15, том VIII, дело
№ 2353, вх. рег. № 359), описан в горния параграф. В тази връзка Евгения Любенова Илиева
придобила имота от дъщеря си Лидия Юлиянова
Георгиева по силата на н. а. за дарение № 7, том
VIII, рег. № 4923, дело № 1089 от 28.10.2008 г.
(вписан в СВ – Каварна, под № 142, том IХ,
дело № 2795, вх. рег. № 4237). Недвижимият
имот подлежи на отнемане в полза на държавата от Евгения Любенова Илиева на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5, чл. 70 и 69
ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен
източник на средствата за придобиване на имота
от ЕТ „Озон – Найден Ценков“ с нотариален акт
за покупко-продажба № 150, том II, рег. № 810,
дело № 143 от 24.02.2005 г.
8. Земеделска земя с площ 136 кв. м, представляваща част от УПИ IX, кв. 25 по плана
на с. Топола, община Каварна, целият с площ
726 кв. м, където собственикът участва с 590
кв. м, при съседи: скат, УПИ VIII, улица, УПИ
XII, придобит с договор за продажба на недвижим имот – прекратяване на съсобственост от
1.08.2005 г. (вписан в СВ – Каварна, под № 300,
том V от 1.08.2005 г.). Според ищеца недвижимият
имот подлежи на отнемане в полза на държавата
от ответницата Илиева на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ,
тъй като не е установен законен източник на
средствата за придобиването му – цената му по
договор възлиза на 1414,40 лв., а пазарната такава
е в размер 7714 лв.
9. Празно място с площ 611 кв. м, урегулирано
в парцел III в кв. 91 по плана на с. Топола, община
Каварна, при граници на имота: север – УПИ
VI, запад – улица, изток – УПИ VII, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на поземлен
имот № 142, том Х, рег. № 6224, дело № 1420 от
12.10.2005 г. (вписан в СВ – Каварна, акт № 48,
том Х, дело № 3760, вх. рег. № 5951). Според ищеца
недвижимият имот подлежи на отнемане в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ, тъй като
не е установен законен източник на средствата
за придобиването му – цената му по нотариален
акт е посочена 7500 лв., а пазарната такава към
онзи момент – 25 112 лв. В тази връзка ищецът
настоява имотът да бъде отнет по пазарната му
стойност към момента на внасяне на исковата
молба – 34 656 лв.
10. Сумата 33 319,50 лв., представляваща част
от сумата от продажба на празно дворно място,
цялото с площ 797,50 кв. м, представляващо УПИ
11 в кв. 8, за който е отреден парцел I-11 по устройствения план на к. к. Карвуна, местността
Иканталъка, община Каварна, област Добрич,
одобрен с Решение № 218 от 19.07.2004 г. на
Общинския съвет – гр. Каварна, при граници:
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имот № I-10, имот № II-11, от две страни улици,
придобит с  нотариален акт за покупко-продажба
на поземлен имот № 120, том ХI, рег. № 5328, дело
№ 1195 от 18.10.2005 г. (вписан в СВ – Каварна,
акт № 78, том Х, дело № 3828, вх. рег. № 6081) и
продаден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 161, том V, рег. № 4793, дело
№ 812 от 24.07.2008 г. (вписан в СВ – Каварна,
акт № 118, том VI, дело № 1886, вх. рег. № 2949).
Ищецът е изложил твърдения, че ответницата
Илиева е придобила от Веска Атанасова Томова
и Енчо Костов Томов следния недвижим имот:
1/2 ид. част от празно място, цялото с площ
797,50 кв. м, представляващо УПИ 11 в кв. 8, за
който е отреден парцел I-11 по устройствения
план на к. к. Карвуна, местността Иканталъка,
община Каварна, област Добрич, одобрен с
Решение № 218 от 19.07.2004 г. на Общинския
съвет – гр. Каварна, при граници: имот № I-10,
имот № II-11, от две страни улици, видно от нотариален акт за покупко-продажба на поземлен
имот № 120, том ХI, рег. № 5328, дело № 1195 от
18.10.2005 г. (вписан в СВ – Каварна, акт № 78,
том Х, дело № 3828, вх. рег. № 6081). Покупната цена, посочена в нотариалния акт, възлиза
на 8000 лв., а пазарната му такава – 16 389 лв.
От своя страна Евгения Илиева е продала на
Игнат Христов Игнев и Цветан Георгиев Тасев
1/4 ид. част от горния недвижим имот, като
цената, посочена в нотариалния акт за покупкопродажба на недвижим имот № 161, том V, рег.
№ 4793, дело № 812 от 24.07.2008 г. (вписан в
СВ – Каварна, акт № 118, том VI, дело № 1886,
вх. рег. № 2949), в размер 50 000 евро, равняващи
се на 97 791,50 лв., представлява действително
уговорената цена на сделката. С част от сумата от
продажбата Евгения Илиева е придобила собствеността върху апартамент № 9, намиращ се в гр.
Каварна, ул. Пета, на втори етаж, със застроена
площ 66,50 кв. м, представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 35064.501.3654.1.9,
идентичен с апартамент № 14 на първи етаж,
при съседи на същия етаж: 35064.501.3654.1.8,
35064.501.3654.1.10, под обекта: 35064.501.3654.1.4,
над обекта: 35064.501.3654.1.15, ведно с 6,81 кв. м
ид.ч. от общите части на сградата и същите ид.ч.
от отстъпеното право на строеж върху поземлен
имот с идентификатор 35064.501.3654 по кадастралната карта на гр. Каварна, ул. Пета, община
Каварна, област Добрич, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 27.02.2008 г. на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-08-439 от 19.06.2008 г. на
СГКК – Добрич. Тъй като този имот също е
предмет на исковата претенция на КОНПИ, то
частта от сумата в общ размер 64 472 лв., ползвана
за закупуване на апартамент № 9, не подлежи на
отнемане в полза на държавата. Следва да бъде
отнета по този предявен иск единствено частта
от действително уговорената цена по сделката
в размер 33 319,50 лв. на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5, чл. 72 и 69 ЗОПДНПИ,
тъй като не е установен законен източник на
средствата за придобиването му.
11. Апартамент № 41, незавършено строителство – изграден до степен груб строеж, с
площ 80,60 кв. м, 8,06 кв. м от площите за общо

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

ползване на сградата и 4,44 % участие в общите
части на сградата, разположени на кота + 7,00
и 8,40, при съседи: стълбище и от три страни
двор, ведно с 287,50 кв. м, представляващи 1/2
ид.ч. от дворно място с площ 575 кв. м, част от
УПИ № XXVI в кв. 320, като целият възлиза
на 1155 кв. м по плана на гр. Каварна, Крайбрежна зона, община Каварна, област Добрич,
одобрен със Заповед № 288 от 20.02.2006 г., при
съседи на целия имот: УПИ VIII, УПИ IX, от
две страни улици, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 25, том
V, рег. № 2242, дело № 414 от 9.05.2007 г. (вписан
в СВ – Каварна, акт № 120, том IV, дело № 1353,
вх. рег. № 1319). Пазарна стойност към настоящия
момент – 66 839 лв.
Според ищеца недвижимият имот подлежи на
отнемане в полза на държавата от Евгения Любенова Илиева на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНП поради липса
на законни средства за придобиването му: стойността му по нотариален акт е посочена в размер
20 500 лв., а пазарната такава – 58 491 лв. В тази
връзка ищецът настоява имотът при отнемането
му да бъде оценен по пазарната му стойност в
завършен вид в размер 66 839 лв.
12. Су мата 46 939,92 лв. от прода жба на
апартамент № 9, намиращ се в гр. Каварна,
ул. Пета, на втори етаж, със застроена площ
66,50 кв. м, представляващ самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 35064.501.3654.1.9,
идентичен с апартамент № 14, на първи етаж,
при съседи на същия етаж: 35064.501.3654.1.8,
35064.501.3654.1.10, под обекта: 35064.501.3654.1.4,
над обекта: 35064.501.3654.1.15, ведно с 6,81 кв. м
ид. ч. от общите части на сградата и същите ид. ч.
от отстъпеното право на строеж върху поземлен
имот с идентификатор 35064.501.3654 по кадастралната карта на гр. Каварна, ул. Пета, община
Каварна, област Добрич, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 27.02.2008 г. на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-08-439 от 19.06.2008 г. на
СГКК – Добрич, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 107,
том V, рег. № 3173, дело № 692 от 25.07.2008 г.
(вписан в СВ – Каварна, акт № 132, том VI, дело
№ 1906, вх. рег. № 2975), продаден с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 183, том VIII, рег. № 5505, дело № 1228 от
2.12.2008 г. (вписан в СВ – Каварна, акт № 154,
том XII, дело № 4596, вх. рег. № 7452).
Съобразно изложените в исковата молба твърдения ответницата Илиева придобила въпросния
имот от Веска Атанасова Томова и Енчо Костов
Томов по силата на сключен с тях договор за
покупко-продажба на недвижим имот, изповядан
под формата на нотариален акт за № 107, том V,
рег. № 3173, дело № 692 от 25.07.2008 г. (вписан в
СВ – Каварна, акт № 132, том VI, дело № 1906,
вх. рег. № 2975). С нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 183, том VIII,
рег. № 5505, дело № 1228 от 2.12.2008 г. (вписан в
СВ – Каварна, акт № 154, том XII, дело № 4596,
вх. рег. № 7452) Евгения Любенова Илиева продала на Божедарка Борисова Шумарова описания
имот, като последната заплатила по банков път
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продажната цена на имота в размер 24 000 евро,
равняващи се на 46 939, 92 лв., която представлява действително уговорената цена по сделката.
Поради липса на доказани законни източници
на средствата за придобиването му от страна на
ответницата Евгения Илиева, тъй като имотът
произхожда от имот, за закупуването на който
ответницата не е разполагала със средства от
законни източници, то ищецът намира, че сумата
от продажбата на имота следва да бъде отнета
в полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 72 ЗОПДНПИ.
13. Сумата 13 768 лв. от продажба на поземлен
имот – нива с площ 11 492 кв. м, трайно предназначение на територията: земеделска, трета
категория, с идентификатор 35064.24.92, стар
идентификатор 024009 по кадастралната карта
на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич,
одобрена със Заповед № РД-18-32 от 27.02.2008 г.
на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-914
от 13.08.2008 г. на СГКК – Добрич, при съседи:
35064.24.93, 48828.14.71.
Ищецът твърди, че имотът е придобит в
режим на СИО по силата на нотариален акт за
покупко-продажба на поземлен имот № 95, том
VI, рег. № 3968, дело № 841 от 4.09.2008 г., на
нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 91, вписан в Службата по вписванията – гр.
Каварна, с вх. рег. № 3463, акт № 162, том VII,
дело № 1268, и продаден с нотариален акт за
покупко-продажба на поземлени имоти № 73,
том V, рег. № 2352, дело № 405 от 17.07.2009 г.,
на нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 91, вписан в Службата по вписванията – гр.
Каварна, с вх. рег. № 2398, акт № 38, том VIII,
дело № 1184. По силата на нотариален акт за
покупко-продажба на поземлени имоти № 73,
том V, рег. № 2352, дело № 405 от 17.07.2009 г.,
на нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 91, вписан в Службата по вписванията – гр.
Каварна, с вх. рег. № 2398, акт № 38, том VIII,
дело № 1184, Десислав Енчев Костов, съпругата
му Ани Желязкова Костова и Евгения Любенова Илиева продават на „Месомаркет“ – ЕООД,
описания имот (описан в този н. а. като два
имота – нива с площ 10 324 кв. м с идентификатор 35064.24.101 и нива с площ 1168 кв. м с
идентификатор 35064.24.100). В н. а. е посочена
продажната цена на имота в размер 10 000 лв.
(съответно по 5000 лв. за 1/2 ид. част). Пазарната му стойност към момента на сделката е в
размер 27 535 лв. за целия, съответно 13 768 лв.
за 1/ 2 част от имота. Последната посочена сума
ищецът намира, че следва да бъде отнета в полза
на държавата от Евгения Любенова Илиева на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5,
чл. 72 и 69 ЗОПДНПИ, тъй като не е установен
законен източник на средствата за придобиването на имота. В тази връзка ищецът следва да
уточни дали претендира сумата като бивша СИО
от ответниците Илиеви.
14. Нива с площ 14,500 дка, трета категория, в местността Камата, имот № 030030, за
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който имот е отреден парцел 30 от масив 30
по картата за възстановената собственост на с.
Росен, ЕК АТТЕ 63046, община Генерал Тошево,
област Добрич, при граници – имоти № 030031,
№ 030003, № 030029 и землищна граница, който
имот е образуван от имот № 030001, с учредено
право на преминаване през имот № 030031 и с
право на преминаване № 030026, № 030027 и
№ 030029, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 108, том XVI,
рег. № 5648, дело № 1295 от 8.09.2008 г. (вписан в
СВ – Генерал Тошево, акт № 200, том VIII, дело
№ 1098, вх. рег. № 5061). Пазарна стойност към
настоящия момент – 27 906 лв.
Ищецът намира, че недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата от Евгения Любенова Илиева на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ
поради липса на законни източници на средства
за закупуването му, като цената, посочена в
нотариалния акт, е в размер 1500 лв., а действителната му пазарна стойност – 37 602 лв. Поради
тази причина имотът следвало да бъде отнет по
пазарната му стойност към момента на внасяне
на исковата молба в съда – 27 906 лв.
15. Нива с площ 66 дка, трета категория, в
местността Топчанлъка, имот № 024008, за който
имот е отреден парцел 8 от масив 24 по картата за
възстановената собственост на с. Росица, ЕКАТТЕ
63094, община Генерал Тошево, област Добрич, при
граници – имоти № 000023, № 024019, № 024018,
№ 000200, № 024010 и № 024011, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен
имот № 141, том XVII, рег. № 6073, дело № 1371
от 23.09.2008 г. (вписан в СВ – Генерал Тошево,
акт № 101, том IХ, дело № 1807, вх. рег. № 5301).
Пазарната му стойност към настоящия момент
възлиза на 98 879 лв.
Недвижимият имот подлежи на отнемане
в полза на държавата от Евгения Любенова
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за закупуването
му, като цената, посочена в нотариалния акт, е
в размер 5500 лв., а действителната му пазарна
стойност – 133 237 лв. В тази връзка ищецът настоява имотът да бъде отнет по действителната
му стойност към настоящия момент в размер
98 879 лв.
16. Сумата 15 152 лв. от продажба на поземлен
имот – нива с площ 13 305 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, трета
категория, с идентификатор 35064.25.29, стар
идентификатор 025004 по кадастралната карта
на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич,
одобрена със Заповед № РД-18-32 от 27.02.2008 г.
на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-834
от 6.08.2008 г. на СГКК – Добрич, при съседи:
35064.25.83, 35064.25.30, 35064.25.28, 35064.25.5,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на поземлен имот № 133, том VI, рег. № 4157,
дело № 874 от 12.09.2008 г., на нотариус Софка
Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в
Службата по вписванията – гр. Каварна, с вх. рег.
№ 3535, акт № 187, том VII, дело № 2304, и про-
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даден с нотариален акт за покупко-продажба на
поземлени имоти № 85, том VII, рег. № 3693,
дело № 701 от 23.12.2009 г., на нотариус Софка
Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в
Службата по вписванията – гр. Каварна, с вх. рег.
№ 4366, акт № 145, том XIV, дело № 2084.
Съобразно изложените в исковата молба твърдения по силата на нотариален акт за покупкопродажба на поземлен имот № 133, том VI, рег.
№ 4157, дело № 874 от 12.09.2008 г., на нотариус
Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в
регистъра на Нотариалната камара под № 91,
вписан в Службата по вписванията – гр. Каварна,
с вх. рег. № 3535, акт № 187, том VII, дело № 2304,
съпругата Ани Желязкова Костова и Евгения
Любенова Илиева (бивша съпруга на Юлиян
Илиев) придобили от Николай Стефанов Стоев
и Кичка Стефанова Томова собствеността върху
горепосочения недвижим имот. Ищецът твърди,
че имотът е придобит в режим на СИО. Приобретателите Ани Желязкова Костова и съпругът
є Десислав Енчев Костов и ответницата Евгения
Любенова Илиева се разпоредили с имота в полза
на „Месомаркет“ – ЕООД, с нотариален акт за
покупко-продажба на поземлени имоти № 85,
том VII, рег. № 3693, дело № 701 от 23.12.2009 г.,
на нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 91, вписан в Службата по вписванията – гр.
Каварна, с вх. рег. № 4366, акт № 145, том XIV,
дело № 2084. Цената по нотариален акт за целия имот е в размер 20 000 лв., съответно – 10
000 лв. за 1/2 ид. част от имота. Пазарната му
стойност е в размер 30 304 лв., съответно за
половината – 15 152 лв., поради което именно
последната посочена сума ищецът твърди, че
следва да бъде отнета в полза на държавата от
ответницата Илиева на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5, чл. 72 и 69 ЗОПДНПИ,
тъй като не е установен законен източник на
средствата за придобиването му.
17. Нива с площ 16,201 дка, трета категория, в местността Конакюе, имот № 162088, за
който имот е отреден парцел 88 от масив 162
по картата за възстановената собственост на с.
Росица, ЕК АТТЕ 63094, община Генерал Тошево,
област Добрич, при граници – имоти № 162083,
№ 162084, № 162084, № 162085, № 162087, № 162046,
№ 162089 и № 162044, който имот е образуван от
имот № 162045, с учредено право на преминаване
през имоти: № 162087 и № 162086 и с право на
преминаване за имоти: № 162091, № 162090 и
№ 162089, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 83, том XVIII,
рег. № 6357, дело № 1446 от 7.10.2008 г. (вписан
в СВ – Генерал Тошево, акт № 184, том IХ, дело
№ 190, вх. рег. № 5499). Пазарната стойност в
момента на внасяне на исковата молба в съда
е в размер 24 272 лв., като ищецът твърди, че
имотът следва да бъде отнет в полза на държавата
от ответницата Илиева на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ,
тъй като посочената му в нотариалния акт цена
е определена в размер 1500 лв., а пазарната
такава – в размер 31 716 лв. Затова при отне-
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мането му имотът  следвало да бъде оценен по
действителната му стойност 24 272 лв.
18. Нива с площ 15,549 дка, трета категория,
в местността Беновата круша, имот № 094069,
за който имот е отреден парцел 69 от масив 94
по картата за възстановената собственост на с.
Росица, ЕК АТТЕ 63094, община Генерал Тошево,
област Добрич, при граници – имоти № 094068,
№ 094090, № 094091, № 094070 и № 000242, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
поземлен имот № 86, том XVIII, рег. № 6360,
дело № 1447 от 7.10.2008 г. (вписан в СВ – Генерал Тошево, акт № 183, том IХ, дело № 1902,
вх. рег. № 5498).
Според ищеца недвижимият имот следва да
бъде отнет в полза на държавата от ответницата
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за придобиването
му. Посочената в нотариалния акт покупна цена
била 1500 лв. при пазарна такава – 30 440 лв. В
тази връзка имотът следвало да бъде отнет в
полза на държавата по действащата към внасяне
на исковата молба пазарна стойност в размер
23 295 лв.
19. Нива с площ 28 дка, трета категория, в
местността Коньой, имот № 033098, за който имот
е отреден парцел 98 от масив 33 по картата за
възстановената собственост на с. Красен, ЕКАТТЕ
39534, община Генерал Тошево, област Добрич, при
граници – имоти № 033094, № 033109, № 033027,
№ 033028, № 033051, № 033097 и № 033095, който
имот е образуван от имот № 033021, с учредено
право на преминаване през имоти № 033097 и
№ 033096, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 137, том XIХ,
рег. № 6790, дело № 1518 от 22.10.2008 г. (вписан
в СВ – Генерал Тошево, акт № 61, том Х, дело
№ 1956, вх. рег. № 5793).
Недвижимият имот подлежи на отнемане
в полза на държавата от Евгения Любенова
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за закупуването
му, като цената, посочена в нотариалния акт, е
в размер 2000 лв., а действителната му пазарна
стойност – 70 915 лв. В тази връзка ищецът настоява имотът да бъде отнет по действителната
му стойност към настоящия момент в размер
54 270 лв.
20. Нива с площ 14 дка, трета категория, в
местността Конакьой, имот № 033096, за който
имот е отреден парцел 96 от масив 33 по картата за възстановената собственост на с. Красен,
ЕК АТТЕ 39534, община Генерал Тошево, област
Добрич, при граници – имоти № 000175, № 033095,
№ 033097 и № 033051, който имот е образуван от
имот № 033021, с учредено право на преминаване
за имоти № 033098 и № 033097, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен
имот № 138, том XIХ, рег. № 6791, дело № 1519
от 22.10.2008 г. (вписан в СВ – Генерал Тошево,
акт № 63, том Х, дело № 1986, вх. рег. № 5795).
Недвижимият имот подлежи на отнемане
в полза на държавата от Евгения Любенова
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
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ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ, поради липса на
законни източници на средства за закупуването
му, като цената, посочена в нотариалния акт, е
в размер 1000 лв., а действителната му пазарна
стойност – 35 458 лв. В тази връзка ищецът настоява имотът да бъде отнет по действителната
му стойност към настоящия момент в размер
27 135 лв.
21. Нива с площ 28 дка, трета категория, в
местността Конакьой, имот № 033094, за който
имот е отреден парцел 94 от масив 33 по картата за възстановената собственост на с. Красен,
ЕК АТТЕ 39534, община Генерал Тошево, област
Добрич, при граници – имоти № 000175, № 033107,
№ 033108, № 033109, № 033098 и № 033095, който
имот е образуван от имот № 033021, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на поземлен
имот № 139, том XIХ, рег. № 6792, дело № 1520
от 22.10.2008 г. (вписан в СВ – Генерал Тошево,
акт № 62, том Х, дело № 1985, вх. рег. № 5794).
Недвижимият имот подлежи на отнемане
в полза на държавата от Евгения Любенова
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за закупуването
му, като цената, посочена в нотариалния акт, е
в размер 2000 лв., а действителната му пазарна
стойност – 70 915 лв. В тази връзка ищецът настоява имотът да бъде отнет по действителната
му стойност към настоящия момент в размер
54 270 лв.
22. Нива с площ 14 дка, трета категория, в
местността Конакьой, имот № 033097, за който
имот е отреден парцел 97 от масив 33 по картата за възстановената собственост на с. Красен,
ЕК АТТЕ 39534, община Генерал Тошево, област
Добрич, при граници – имоти № 033096, № 033095,
№ 033098 и № 033051, който имот е образуван от
имот № 033021, с учредено право на преминаване
през имот № 033096 и с право на преминаване
за имот № 033098, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на поземлен имот № 140, том
XIХ, рег. № 6793, дело № 1521 от 22.10.2008 г.
(вписан в СВ – Генерал Тошево, акт № 64, том
Х, дело № 1987, вх. рег. № 5796).
Недвижимият имот подлежи на отнемане
в полза на държавата от Евгения Любенова
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за закупуването
му, като цената, посочена в нотариалния акт, е
в размер 1000 лв., а действителната му пазарна
стойност – 35 458 лв. В тази връзка ищецът настоява имотът да бъде отнет по действителната
му стойност към настоящия момент в размер
27 135 лв.
23. Нива с площ 40 дка, трайно предназначение
на територията: земеделска, трета категория, с
идентификатор 72693.11.28, стар идентификатор:
011028 по кадастралната карта на с. Топола,
община Каварна, област Добрич, одобрена със
Заповед № РД-18-31 от 27.02.2008 г. на АГКК,
при съседи: 72693.11.68, 72693.11.56, 72693.11.57,
72693.11.32, 72693.11.35, 72693.11.62, 72693.11.61, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
поземлен имот № 184, том VII, рег. № 4846, дело
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№ 1073 от 23.10.2008 г. (вписан в СВ – Каварна,
акт № 109, том IХ, дело № 2743, вх. рег. № 4153).
Според ищеца недвижимият имот следва да
бъде отнет в полза на държавата от ответницата
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за придобиването
му. Посочената в нотариалния акт покупна цена
била 4800 лв. при пазарна такава – 94 049 лв. В
тази връзка имотът следвало да бъде отнет в
полза на държавата по действащата към внасяне
на исковата молба пазарна стойност в размер
71 974 лв.
24. Нива с площ 20,001 дка, четвърта категория, в местността Калпаков чеир, имот № 010003,
за който имот е отреден парцел 3 от масив 10
по картата за възстановената собственост на
с. Лозница, ЕК АТТЕ 44179, община Генерал
Тошево, област Добрич, при граници – имоти
№ 000011, № 010032, № 010031, № 010030, № 010002
и № 000113, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот № 132, том
XХII, рег. № 7768, дело № 1737 от 03.12.2008 г.
(вписан в СВ – Генерал Тошево, акт № 149, том
ХI, дело № 2283, вх. рег. № 6810).
Според ищеца недвижимият имот следва да
бъде отнет в полза на държавата от ответницата
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за придобиването
му. Посочената в нотариалния акт покупна цена
била 2000 лв. при пазарна такава – 50 656 лв. В
тази връзка имотът следвало да бъде отнет в
полза на държавата по действащата към внасяне
на исковата молба пазарна стойност в размер
38 767 лв.
25. Нива с площ 14 дка, трета категория, в
местността Мишовия пояс, имот № 053008, за
който имот е отреден парцел 8 от масив 53 по
картата за възстановената собственост на с. Лозница, ЕК АТТЕ 44179, община Генерал Тошево,
област Добрич, при граници – имоти № 053005,
№ 000144, № 053010, № 053009 и № 053007, придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на поземлен имот № 3, том XХIII, рег. № 7897,
дело № 1762 от 9.12.2008 г. (вписан в СВ – Генерал Тошево, акт № 166, том ХV, дело № 2320,
вх. рег. № 6903).
Недвижимият имот подлежи на отнемане
в полза на държавата от Евгения Любенова
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за закупуването
му, като цената, посочена в нотариалния акт, е
в размер 1500 лв., а действителната му пазарна
стойност – 35 458 лв. В тази връзка ищецът настоява имотът да бъде отнет по действителната
му стойност към настоящия момент в размер
27 135 лв.
26. Урегулиран поземлен имот XLVI в кв. 81,
с площ 786 кв. м по плана на селищно образувание Топола, община Каварна, област Добрич,
одобрен с Решение № 93.8.15.2000 г. на Общинския съвет – гр. Каварна, и Заповед № 910 от
28.06.2005 г., при граници: скат, имот № XLV,
улица, имот № XLVII, придобит с нотариален акт
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за покупко-продажба на недвижим имот № 26,
том IХ, рег. № 5652, дело № 1253 от 12.12.2008 г.
(вписан в СВ – Каварна, акт № 41, том ХI, дело
№ 3223, вх. рег. № 4976).
Според ищеца недвижимият имот следва да
бъде отнет в полза на държавата от ответницата
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за придобиването
му. Посочената в нотариалния акт покупна цена
била 8000 лв. при пазарна такава – 58 258 лв. В
тази връзка имотът следвало да бъде отнет в
полза на държавата по действащата към внасяне
на исковата молба пазарна стойност в размер
44 582 лв.
27. Нива с площ 20 дка, намираща се в землището на с. Росица, община Генерал Тошево,
област Добрич, ЕК АТТЕ 63094, четвърта категория, съставляваща поземлен имот № 118024
по плана за земеразделяне, при граници: имот
№ 118023 – нива на Камен Колев Киров, имот
№ 118037 – нива на Маргарита Иванова Панова, имот № 118025 – нива на Станка Маринова
Карамфилова, и имот № 000271 – полски път на
Община Генерал Тошево, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на поземлен имот № 92,
том IV, рег. № 1133, дело № 160 от 12.03.2009 г.
(вписан в СВ – Генерал Тошево, акт № 109, том
II, дело № 195, вх. рег. № 1317).
Според ищеца недвижимият имот следва да
бъде отнет в полза на държавата от ответницата
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за придобиването
му. Посочената в нотариалния акт покупна цена
била 2100 лв. при пазарна такава – 38 174 лв. В
тази връзка имотът следвало да бъде отнет в
полза на държавата по действащата към внасяне
на исковата молба пазарна стойност в размер
29 963 лв.
28. Нива с площ 20 дка, намираща се в землището на с. Росица, община Генерал Тошево,
област Добрич, ЕК АТТЕ 63094, четвърта категория, съставляваща поземлен имот № 118025
по плана за земеразделяне, при граници: имот
№ 118024 – нива на Марин Маринов Димитров,
имот № 118037 – нива на Маргарита Иванова
Панова, имот № 118055 – полски път на Община
Генерал Тошево, имот № 118052 – нива на Рада
Илиева Стоянова, имот № 118026 – нива на Мария Маринова Ковачева, и имот № 000271 – полски път на Община Генерал Тошево, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на поземлен
имот № 93, том IV, рег. № 1134, дело № 161 от
12.03.2009 г. (вписан в СВ – Генерал Тошево,
акт № 110, том II, дело № 196, вх. рег. № 1318).
Според ищеца недвижимият имот следва да
бъде отнет в полза на държавата от ответницата
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за придобиването
му. Посочената в нотариалния акт покупна цена
била 2100 лв. при пазарна такава – 38 174 лв. В
тази връзка имотът следвало да бъде отнет в
полза на държавата по действащата към внасяне
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на исковата молба пазарна стойност в размер
29 963 лв.
29. Полска култура с площ 13,002 дка, трета
категория, представляващ имот № 120077, съставляващ парцел 077 от масив 120, в местността
Гюченски път по КВС на с. Орлова могила, при
граници и съседи: № 120076, № 120029, № 120009,
№ 120025. Имотът е образуван от имот № 120008,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 80, том III, рег. № 5713,
дело № 431 от 27.03.2009 г. (вписан в СВ – Добрич,
акт № 159, том VII, дело № 1252, вх. рег. № 4763).
Недвижимият имот подлежи на отнемане
в полза на държавата от Евгения Любенова
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за закупуването
му, като цената, посочена в нотариалния акт, е
в размер 2500 лв., а действителната му пазарна
стойност – 32 107 лв. В тази връзка ищецът настоява имотът да бъде отнет по действителната
му стойност към настоящия момент в размер
25 201 лв.
30. Нива с площ 16,671 дка, намираща се в
землището на с. Тянево, община Добрич, област
Добрич, ЕК АТТЕ 73818, IV категория, съставляваща поземлен имот № 151056, образувано
от имот № 151022 по плана за земеразделяне,
при граници и съседи: имот № 000124 – полски
път на общински земи, имот № 151033 – нива на
Стоянка Гочева Георгиева, имот № 151023 – нива
на ДПФ, имот № 151057 – нива на Иван Тодоров Нейчев, и имот № 151062 – нива на ДПФ.
Имотът е с учредено право на преминаване за
имот № 151057, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 150,
том IV, рег. № 7656, дело № 672 от 30.04.2009 г.
(вписан в СВ – Добрич, акт № 117, том XI, дело
№ 1914, вх. рег. № 6097).
Недвижимият имот подлежи на отнемане
в полза на държавата от Евгения Любенова
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за закупуването
му, като цената, посочена в нотариалния акт, е
в размер 1730 лв., а действителната му пазарна
стойност – 37 926 лв. В тази връзка ищецът настоява имотът да бъде отнет по действителната
му стойност към настоящия момент в размер
32 312 лв.
31. Нива с площ 15,998 дка, IV категория,
представляваща имот № 013004, съставляващ
парцел 4 от масив 13 по плана на с. Фелдфебел
Дянково, ЕК АТТЕ 76064, община Добрич, област Добрич, при граници и съседи: № 013003,
№ 000306, № 013005, № 000316, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 151, том IV, рег. № 7657, дело № 673 от
30.04.2009 г. (вписан в СВ – Добрич, акт № 116,
том XI, дело № 1913, вх. рег. № 6096).
Според ищеца недвижимият имот следва да
бъде отнет в полза на държавата от ответницата
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за придобиването
му. Посочената в нотариалния акт покупна цена
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била 2000 лв. при пазарна такава – 36 395 лв. В
тази връзка имотът следвало да бъде отнет в
полза на държавата по действащата към внасяне
на исковата молба пазарна стойност в размер
31 008 лв.
32. Нива с площ 26 дка, трета категория, в
местността Витошата, имот № 089055, за който имот е отреден парцел 55 от масив 89 по
картата за възстановената собственост на с.
Росен, ЕК АТТЕ 63046, община Генерал Тошево,
област Добрич, при граници – имоти № 089054,
№ 000087, № 089056, № 089080 и № 089086, който
имот е образуван от имот № 089012, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на поземлен
имот № 105, том VII, рег. № 2509, дело № 458
от 27.05.2009 г. (вписан в СВ – Генерал Тошево,
акт № 111, том IV, дело № 389, вх. рег. № 2446).
Според ищеца недвижимият имот следва да
бъде отнет в полза на държавата от ответницата
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за придобиването
му. Посочената в нотариалния акт покупна цена
била 4000 лв. при пазарна такава – 58 731 лв. В
тази връзка имотът следвало да бъде отнет в
полза на държавата по действащата към внасяне
на исковата молба пазарна стойност в размер
50 038 лв.
33. Нива с площ 20 дка, трета категория, имот
№ 052140, за който имот е отреден парцел 140 от
масив 52 по картата за възстановената собственост
на с. Изворово, ЕК АТТЕ 32467, община Генерал
Тошево, област Добрич, при граници – имоти
№ 052139, № 000190, № 052141 и № 052010, който
имот е образуван от имот № 052019, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на поземлен
имот № 191, том VII, рег. № 2725, дело № 518
от 11.06.2009 г. (вписан в СВ – Генерал Тошево,
акт № 188, том IV, дело № 615, вх. рег. № 2631).
Недвижимият имот според ищеца следва да
бъде отнет   в полза на държавата от Евгения
Любенова Илиева на основание чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ по пазарна
стойност към момента на внасяне на исковата
молба в съда – 19 989 лв.
34. Нива с площ 30 дка, трета категория, имот
№ 052032, за който имот е отреден парцел 32 от
масив 52 по картата за възстановената собственост
на с. Изворово, ЕК АТТЕ 32467, община Генерал
Тошево, област Добрич, при граници – имоти
№ 052047, № 052050, № 052051, № 000190, № 052158,
№ 052039, № 052129 и № 052128, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен
имот № 191, том VII, рег. № 2725, дело № 518
от 11.06.2009 г. (вписан в СВ – Генерал Тошево,
акт № 188, том IV, дело № 615, вх. рег. № 2631).
Недвижимият имот според ищеца следва да
бъде отнет   в полза на държавата от Евгения
Любенова Илиева на основание чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ по пазарна
стойност към момента на внасяне на исковата
молба в съда – 29 983 лв.
35. С г ра да-г ара ж с и ден т ифи к ат ор
№ 73626.510.322.29 по кадастралната карта на
гр. Търговище, одобрена със Заповед № РД18-18 от 17.06.2005 г. на ИД на АК, изменена
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със Заповед № КД-14-25-31 от 18.02.2009 г. на
началника на СГКК – Търговище, едноетажна,
с предназначение: хангар, депо, гараж, с площ
18 кв. м, при граници: сграда с идентификатор
№ 73626.510.322.28, сг ра да с и ден т ификат ор
№ 73626.510.322.30 и сграда с идентификатор
№ 73626.510.322.12, ведно със съответните ид.ч.
от правото на строеж върху поземлен имот
с идентификатор № 73626.510.322, придобит с
нотариален акт за собственост на недвижим
имот № 64, том VII, рег. № 7472, дело № 457 от
24.06.2009 г. (вписан в СВ – Търговище, акт № 2,
том VI, дело № 983, вх. рег. № 2520). Съобразно
изложените в исковата молба твърдения ответницата Илиева е била призната за собственик на
горния имот въз основа на разрешение за строеж
№ РС-01-9 от 9.01.2008 г. на Община Търговище
и удостоверение за въвеждане в експлоатация на
строеж № РВЕ-01-22 от 18.03.2009 г. Месечните
извънредни разходи за строителство според ищеца
възлизат на 366,43 лв. на месец.  Данъчната му
оценка е в размер 5072 лв., а вещната стойност
на извършения строеж към датата на завършването му – 5130 лв. Според ищеца пазарната му
стойност към момента на внасяне на исковата
молба в съда възлиза на 9435 лв. и именно в
този размер следва да бъде оценен имотът при
отнемането му в полза на държавата от Евгения Любенова Илиева на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ
поради липса на законен източник на средствата
за придобиването му.
36. Нива с площ 24,650 дка, трета категория, в
местността Орта Борун, имот № 147041, за който
имот е отреден парцел 41 от масив 147 по картата за възстановената собственост на с. Красен,
ЕК АТТЕ 39534, община Генерал Тошево, област
Добрич, при граници – имоти № 147044, № 147043,
№ 147038, № 147039, № 147042 и № 000201, който
имот е образуван от имот № 147001, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на поземлен
имот № 142, том VIII, рег. № 3065, дело № 597
от 30.06.2009 г. (вписан в СВ – Генерал Тошево,
акт № 160, том V, дело № 710, вх. рег. № 2938).
Според ищеца недвижимият имот следва да
бъде отнет в полза на държавата от ответницата
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за придобиването
му. Посочената в нотариалния акт покупна цена
била 3000 лв. при пазарна такава – 56 078 лв. В
тази връзка имотът следвало да бъде отнет в
полза на държавата по действащата към внасяне
на исковата молба пазарна стойност в размер
47 777 лв.
37. Нива с площ 24,650 дка, трета категория, в
местността Орта Борун, имот № 147042, за който
имот е отреден парцел 42 от масив 147 по картата за възстановената собственост на с. Красен,
ЕК АТТЕ 39534, община Генерал Тошево, област
Добрич, при граници – имоти № 147041, № 147039,
№ 147040, № 147034, № 147023 и № 000201, който
имот е образуван от имот № 147001, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на поземлен
имот № 143, том VIII, рег. № 3066, дело № 598
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от 30.06.2009 г. (вписан в СВ – Генерал Тошево,
акт № 156, том V, дело № 706, вх. рег. № 2933).
Според ищеца недвижимият имот следва да
бъде отнет в полза на държавата от ответницата
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за придобиването
му. Посочената в нотариалния акт покупна цена
била 3000 лв. при пазарна такава – 56 078 лв. В
тази връзка имотът следвало да бъде отнет в
полза на държавата по действащата към внасяне
на исковата молба пазарна стойност в размер
47 777 лв.
38. Поземлен имот с площ 7,500 дка, с начин на трайно предназначение на територията:
земеделска, имот с идентификатор 12173.8.24
(стар идентификатор 008024) по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-52 от 1.04.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, при съседи: 12173.8.133,
12173.8.25, 12173.8.23, 12173.8.15, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 191, том I, рег. № 1874, дело № 169 от
7.07.2009 г. (вписан в СВ – Каварна, акт № 168,
том VII, дело № 1128, вх. рег. № 2310).
Ищецът твърди, че недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата от Евгения Любенова Илиева на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ
поради липса на законни източници на средства
за закупуването му, като цената, посочена в
нотариалния акт, е в размер 1500 лв., а действителната му пазарна стойност – 16 912 лв. В тази
връзка ищецът настоява имотът да бъде отнет
по действителната му стойност към настоящия
момент в размер 14 537 лв.
39. Поземлен имот с площ 7,501 дка, с начин на трайно предназначение на територията:
земеделска, имот с идентификатор 12173.8.25
(стар идентификатор 008025) по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-52 от 1.04.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, при съседи: 12173.8.133,
12173.8.5, 12173.8.23, 12173.8.24, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 192, том I, рег. № 1875, дело № 170 от
7.07.2009 г. (вписан в СВ – Каварна, акт № 169,
том VII, дело № 1129, вх. рег. № 2311).
Според ищеца недвижимият имот следва да
бъде отнет в полза на държавата от ответницата
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради липса на
законни източници на средства за придобиването
му. Посочената в нотариалния акт покупна цена
била 1500 лв. при пазарна такава – 16 914 лв. В
тази връзка имотът следвало да бъде отнет в
полза на държавата по действащата към внасяне
на исковата молба пазарна стойност в размер
14 539 лв.
40. Апартамент № Б 1, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор
35064.501.2337.1.14, намиращ се в гр. Каварна,
община Каварна, област Добрич, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-32 от 27.02.2008 г. на
изпълнителния директор на АГКК, последно
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изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния
обект в сградата – Заповед № КД-14-08-631 от
15.07.2008 г. на началника на СГКК – Добрич,
с адрес на имота: гр. Каварна, п.к. 9650, ул.
Осма, вх. Б, ет. 0, в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 35064.501.2337,
с предназначение на самостоятелния обект:
жилище, апартамент, на едно ниво, с площ по
документ 32,65 кв. м, заедно с прилежащи части:
мазе № 21 с площ 7,80 кв. м и 6,89 кв. м ид.ч.
от сградата, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж – 35064.501.2337.1.34,
под обекта – 35064.2337.1.40 и 35064.501.2337.1.41,
над обекта – 35064.501.2337.1.18, който обект по
документ за собственост и одобрени инвестиционни проекти представлява: апартамент № Б 1,
намиращ се в секция „Б“ на новострояща се сграда
с апартаменти за сезонно ползване, магазини,
фитнес, кафене, лекарски кабинет и подземен
гараж, състояща се от две секции, на партерен
етаж, със застроена площ 32,65 кв. м, състоящ
се от дневна, кухненски бокс, баня-тоалетна и
входно антре, при съседи: коридор, лекарски
кабинет, двор, стълбище и асансьор, заедно с
прилежащо мазе № 21 с площ 7,80 кв. м, при
съседи: коридор, стълба, машинно помещение за
асансьор, двор и рампа, заедно с 3,19 % ид. ч.,
равняващи се на 6,89 кв. м от общите части на
секция „Б“ от сградата и заедно с припадащите
се на този апартамент 1,45 % ид.ч. от земята,
върху която е построен същият, съставляваща
поземлен имот с идентификатор 35064.501.2337,
намиращ се в гр. Каварна, община Каварна,
област Добрич, кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-32
от 27.02.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, и последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо
поземления имот – Заповед № КД-14-08-631 от
15.07.2008 г. на началника на СГКК – Добрич, с
адрес на поземления имот: гр. Каварна, п.к. 9650,
ул. Осма, с площ 987 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване, при съседи:
35064.501.2336, 35064.501.9673 и 35064.501.9674,
стар идентификатор: кв. № 323, парцел XIV,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 60, том VII, рег. № 3583,
дело № 677 от 17.12.2009 г. (вписан в СВ – Каварна, акт № 57, том XIV, дело № 1993, вх. рег.
№ 4853), поправен с нотариален акт за поправка
на нотариален акт за продажба на недвижим
имот № 191, том I, рег. № 759, дело № 171 от
4.05.2011 г. (вписан в СВ – Каварна, акт № 48,
том IX, дело № 551, вх. рег. № 999).
Ищецът твърди, че недвижимият имот подлежи
на отнемане в полза на държавата от Евгения
Любенова Илиева на основание чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради
липса на законни източници на средства за закупуването му, като цената, посочена в нотариалния
акт, е в размер 29 500 лв., а действителната му
пазарна стойност – 25 980 лв. В тази връзка ище-
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цът настоява имотът да бъде отнет по пазарната
му стойност към настоящия момент в завършен
вид, равняваща се на 27 076 лв.
41. Апартамент № А 52 на втори етаж, блок
„F“ в СПА жилищен комплекс „Уайт Коуст“,
със застроена площ 62,21 кв. м, с идентификатор 72693.154.33.7.5 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на с. Топола, община Каварна, област Добрич, одобрена със
Заповед № РД-18-31 от 27.02.2008 г. на ИД на
АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-787 от
31.07.2008 г. на началника на СГКК – Добрич,
при граници на същия етаж: имоти с идентификатори: 72693.154.33.7.1, 72693.154.33.7.6, под
обекта – имоти с идентификатори: 72693.154.33.7.1,
72693.154.33.7.3, 82693.154.33.7.2, над обекта: имоти
с идентификатор: 72693.154.33.7.7, 72693.154.33.7.8,
72693.154.33.7.9, представляващ самостоятелен
обект в сграда № 7, разположена в поземлен имот
с идентификатор № 72693.154.33 по кадастралната карта на с. Топола, община Каварна, област
Добрич, с предназначение на обекта: жилище,
апартамент, заедно с 0,74840 % ид. ч. от общите
части на сградата, съответстващи на 9,62 кв. м
от общите части на сградата, както и заедно с
0,74840 % от правото на строеж, съответстващи на 9,62 кв. м ид.ч. от правото на строеж
върху поземления имот, в който е построена
сградата, съставляваща имот с идентификатор
№ 72693.154.33 по кадастралната карта на с. Топола, община Каварна, одобрена със Заповед № РД18-31 от 27.02.2008 г. на ИД на АГКК, изменена
със Заповед № КД-14-08-787 от 31.07.2008 г. на
началника на СГКК – Добрич, целият с площ 4752
кв. м, с трайно предназначение – урбанизирана
територия, начин на ползване – ниско застрояване, при съседи за поземления имот: имоти
с идентификатори: № 72693.154.31, 72693.154.32,
72693.154.1, 72693.154.15, заедно с прилежащото
към апартамента паркинг място № 55 с площ 20,46
кв. м в сграда с идентификатор 72693.154.33.4 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Топола, община Каварна, при съседи: колони,
зид и ПМ № 56, заедно с 0,24614 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху
поземления имот, съответстващи на 3,17 кв. м, с
описание на имота по архитектурен план, както
следва: апартамент А 52 в секция „F“, намиращ
се на втори етаж, с площ  62,21 кв. м, при съседи:
апартамент № А40, стълбищна площадка, дворно
място, заедно със съответните ид. ч. от общите
части на сградата, съответстващи на 9,62 кв. м
и от правото на строеж върху поземления имот,
и паркинг място № 55, разположено в секция
„А“ на 1 етаж, с площ 20,46 кв. м, при съседи:
колони, зид и ПМ № 56, заедно със съответните
ид.ч. от общите части на сградата, съответстващи на 3,17 кв. м, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 91, том
I, рег. № 452, дело № 80 от 22.02.2011 г. (вписан
в СВ – Каварна, акт № 62, том II, дело № 203,
вх. рег. № 398).
Ищецът твърди, че недвижимият имот подлежи
на отнемане в полза на държавата от Евгения
Любенова Илиева на основание чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради
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липса на законни източници на средства за закупуването му. Според ищеца данъчната оценка
на имота е в размер 11 462,60 лв., а посочената
в н. а. цена е в размер 45 316,67 евро, чиято
левова равностойност възлиза на 88 631,70 лв.,
която е и действителната му пазарна стойност.
В тази връзка ищецът настоява имотът да бъде
отнет по пазарната му стойност към момента на
внасяне на исковата молба в съда, равняваща се
на 51 589 лв.
42. Сумата 59 533,90 лв. от продажба на лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел „А180 ЦДИ“,
рег. № ТХ 6266 НХ, № на рама WDD1690071J463564,
№ на двигател 64094030338604, дата на първа
регистрация 4.05.2007 г., придобит с договор на
6.05.2007 г. от „Балкан Стар Аутомотив“ – ЕООД,
и продаден на 19.05.2011 г. Стойността на автомобила към момента на неговото закупуване е
била в размер 30 439,20 евро, равняващи се на
59 533,90 лв. По сметка № 13465303, открита в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Евгения Любенова
Илиева е било отразено извършено плащане по
сметка на „Балкан Стар Аутомотив“ – ЕООД, на
2.05.2007 г. в размер 20 000 лв. и на 3.05.2007 г. – в
размер 36 880 лв. Ищецът счита, че сумата от
продажбата на автомобила в размер 59 533,90 лв.
подлежи на отнемане в полза на държавата от
Евгения Любенова Илиева на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 72 ЗОПДНПИ.
В обстоятелствената част на исковата молба
ищецът сочи, че на отнемане в полза на държавата
подлежи сумата от продажбата на автомобила в
размер 15 385 лв., представляваща действително
уговорената цена по сделката.
43. Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Тигуан“, рег. № ТХ 7666 ХА, № на рама
WVGZZZ5NZAW031021, № на двигател CBA636863,
дата на първа регистрация 19.11.2009 г., придобит
на 9.12.2009 г. Според ищеца, автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата от Евгения
Любенова Илиева на основание чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 5 и чл. 69 ЗОПДНПИ поради
липса на установени законни източници на средства за придобиването му на стойност 60 465 лв.
В тази връзка ищецът настоява МПС да бъде
отнето по пазарната стойност към момента на
внасяне на исковата молба в съда – 26 000 лв.
44. Ищец ът КОНПИ е п ред яви л п ро т ив
Евгения Любенова Илиева искове за отнемане
в полза на държавата на парични суми в общ
размер 1 483 275,51 лв., както следва:
44.1. Сумата 188 786,68 лв., представляваща
вноски от Евгения Илиева в размер 181 550,11 лв.
и пост ъпи ли су ми от т рето лице в размер
7236,57 лв. по банковата є сметка в евро № BG04
CECВ 9790 2405 5455 00, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр ответницата
Илиева. Поради липса на законни източници на
доходи сумата следвало да бъде отнета в полза
на държавата от Евгения Любенова Илиева на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5
ЗОПДНПИ.
44.2. Сумата 8106,21 лв., представляваща вноски от Евгения Илиева по банковата є сметка в
левове № BG67 CECВ 9790 1005 5455 00, открита
в „Централна кооперативна банка“ – АД, които
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според ищеца следва да бъдат отнети в полза
на държавата на основание чл. 62 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.3. Сумата 2214,98 лв., представляваща усвоени лихви по банкова сметка на ответницата
Илиева в евро № BG74 CECВ 9790 2405 5455 01,
открита в „Централна кооперативна банка“ – АД,
които според ищеца следва да бъдат отнети в
полза на държавата на основание чл. 62 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.4. Сумата   1073,96 лв., представляваща
усвоени лихви, подлежи на отнемане в полза
на държавата, преминала по банкова сметка в
евро № BG47 CECВ 9790 2405 5455 02, открита в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Евгения Любенова Илиева.
44.5. Сумата 34 887,90 лв., представляваща
вноски от Евгения Илиева по банковата є сметка
в евро № BG11 CECВ 9790 4405 5455 00, открита
в „Централна кооперативна банка“ – АД, следва
да бъде отнета в полза на държавата на основание
чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.6. Сумата 20 лв., представляваща вноски
от Евгения Илиева по банкова сметка № BG47
CECВ 9790 1078 8119 00, открита на 12.03.2007 г.
и закрита на 21.06.2013 г. в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр „Архзона“ – ЕООД,
ЕИК 124702098. Тъй като ответницата Илиева
е била собственик на капитала на дружеството
до разпореждането с него, то сумата в размер
20 лв., извършени от нея вноски, следва да бъде
отнета в полза на държавата на основание чл. 62
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.7. Сумата 9,78 лв., представляваща вноски
от Евгения Илиева по разплащателната є сметка
в евро № BG84 BPBI 7938 1453 2356 01, открита
и закрита в „Юробанк България“ – АД, следва
да бъде отнета в полза на държавата от Евгения
Любенова Илиева на основание чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.8. Сумата 1417,97 лв., представляваща усвоени лихви по депозитна сметка в евро № BG12
BPBI 7938 2453 2356 02, открита и закрита в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Евгения
Любенова Илиева, подлежи на отнемане в полза
на държавата от Евгения Любенова Илиева на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5
ЗОПДНПИ.
44.9. Сумата 206,23 лв., представляваща постъпила сума от трето лице в размер 200,06 лв.
и усвоени лихви в размер 6,17 лв. по банкова
сметка в левове № BG64 BPBI 7938 4053 2356 01,
открита и закрита в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Евгения Любенова Илиева, подлежи
на отнемане в полза на държавата от Евгения
Любенова Илиева на основание чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.10. Сумата 3600 лв., представляваща вноска от Евгения Илиева по банковата є сметка в
левове № BG05 BPBI 7938 1053 2356 01, открита
и закрита в „Юробанк България“ – АД, която
според ищеца подлежи на отнемане в полза на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5
ЗОПДНПИ.
44.11. Сумата 63 168,25 лв., представляваща
вноски от Евгения Илиева в размер 63 086,47 лв.

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

и усвоени лихви в размер 81,78 лв. по банковата
є сметка в евро № BG46 BPBI 7938 4453 2356 01,
открита и закрита в „Юробанк България“ – АД,
която според ищеца подлежи на отнемане на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5
ЗОПДНПИ.
44.12. Сумата 831,23 лв., усвоени лихви по
банкова сметка в евро № BG39 BPBI 7938 2453
2356 01, открита и закрита в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Евгения Любенова Илиева,
които ищецът твърди, че следва да бъдат отнети в полза на държавата от Евгения Любенова
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.13. Сумата 861 904,62 лв., представляваща
вноски от Евгения Илиева в размер 1448,45 лв.
и пост ъпили су ми от т рети лица в размер
860 456,17 лв. по разплащателна сметка в левове
№ BG45 TTBB 9400 1509 0032 59, открита в „СЖ
Експресбанк“ – АД, на 7.01.2005 г. с титуляр
Евгения Любенова Илиева, подлежи на отнемане в полза на държавата от Евгения Любенова
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.14. С у мата 275,43 лв., п редставл яваща
усвоени лихви по депозитна сметка в левове
№ BG95 TTBB 9400 2509 0182 33, открита в „СЖ
Експресбанк“ – АД, на 10.08.2006 г. и закрита
на 10.10.2006 г., подлежи на отнемане в полза
на държавата от титуляря Евгения Любенова
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.15. Сумата 1284,35 лв., представляваща
усвоени лихви по депозитна сметка в левове
№ BG63 TTBB 9400 2509 0185 18, открита в „СЖ
Експресбанк“ – АД, на 5.09.2006 г. и закрита
на 17.12.2010 г., подлежи на отнемане в полза
на държавата от Евгения Любенова Илиева на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5
ЗОПДНПИ.
44.16. Сумата 1068,14 лв., представляваща
усвоени лихви по депозитна сметка в левове
№ BG24 TTBB 9400 2509 0193 17, открита в „СЖ
Експресбанк“ – АД, на 26.10.2006 г., подлежи
на отнемане в полза на държавата от Евгения
Любенова Илиева на основание чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.17. Сумата 7,80 лв., представляваща усвоени ли х ви по депозитна сметка в левове
№ BG39 TTBB 9400 2522 944 57, открита в „СЖ
Експресбанк“ – АД, на 26.04.2007 г. и закрита
на 17.12.2010 г., подлежи на отнемане в полза
на държавата от Евгения Любенова Илиева на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5
ЗОПДНПИ.
44.18. Сумата 1589,17 лв., представляваща
усвоени ли х ви по депозитна сметка в евро
№ BG73 TTBB 9400 2523 1134 08, открита в „СЖ
Експресбанк“ – АД, на 8.08.2007 г. и закрита
на 17.12.2010 г., подлежи на отнемане в полза
на държавата от Евгения Любенова Илиева на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5
ЗОПДНПИ.
44.19. С у мата 127,30 лв., п редставл яваща
усвоени ли х ви по депозитна сметка в евро
№ BG89 TTBB 9400 2524 0313 22, открита в „СЖ
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Експресбанк“ – АД, на 18.03.2009 г. и закрита
на 17.12.2010 г., подлежи на отнемане в полза
на държавата от Евгения Любенова Илиева на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5
ЗОПДНПИ.
44.20. С у мата 101,70 лв., представл яваща
усвоени ли х ви по депозитна сметка в евро
№ BG50 TTBB 9400 2524 0916 79, открита в „СЖ
Експресбанк“ – АД, на 30.04.2009 г. и закрита
на 17.12.2010 г., подлежи на отнемане в полза
на държавата от Евгения Любенова Илиева на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5
ЗОПДНПИ.
44.21. Сумата 4080,03 лв., представляваща
вноска от Евгения Илиева в размер 3911,66 лв.
и усвоени лихви в размер 168,37 лв. по депозитна сметка в евро № BG18 TTBB 9400 2524
1229 07, открита в „СЖ Експресбанк“ – АД, на
30.05.2009 г. и закрита на 20.05.2011 г., подлежи
на отнемане в полза на държавата от Евгения
Любенова Илиева на основание чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.22. Сумата 203 281,60 лв., представляваща
вноски по спестовна сметка в евро № BG69
TTBB 9400 4523 1075 92, открита в „СЖ Експресбанк“ – АД, на 6.08.2007 г., подлежи на отнемане в полза на държавата от Евгения Любенова
Илиева на основание чл. 62 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.33. Сумата 70 лв., представляваща вноска
от Евгения Илиева по разплащателната є сметка № 5388251 (стар № 17140339609060) в левове,
открита в „Банка ДСК“ – ЕА Д, подлежи на
отнемане в полза на държавата от Евгения Любенова Илиева на основание чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.34. Сумата 76 398,52 лв., представляваща
вноска от Евгения Илиева по разплащателната
є сметка в евро № 15062888, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Евгения Любенова Илиева на
основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 5
ЗОПДНПИ.
44.35. Су мата 520,37 лв., представл яваща
вноска от Евгения Илиева по разплащателна
сметка № 16076020 в щатски долари, открита
в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежи на отнемане в
полза на държавата от Евгения Любенова Илиева
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 5 ЗОПДНПИ.
44.36. Сумата 4586,33 лв., представляваща
вноска от Евгения Илиева по разплащателна
сметка № 16301443 в щатски долари, открита в
„Банка ДСК“ – ЕАД, подлежи на отнемане в
полза на държавата от Евгения Любенова Илиева
на основание чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 5 ЗОПДНПИ.
44.37. Сумата 57 200 лв., представляваща вноска
от Евгения Илиева по спестовен влог № 13465303
в левове, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежи
на отнемане в полза на държавата от Евгения
Любенова Илиева на основание чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.38. Су мата 720,33 лв., представл яваща
усвоени лихви по срочен депозит № 14404980 в
евро, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежи
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на отнемане в полза на държавата от Евгения
Любенова Илиева на основание чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.39. С у мата 369,49 лв., п редставл яваща
усвоени лихви по срочен депозит № 15084805 в
евро, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежи
на отнемане в полза на държавата от Евгения
Любенова Илиева на основание чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.40. С у мата 219,31 лв., представл яваща
усвоени лихви по срочен депозит № 16080480 в
евро, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежи
на отнемане в полза на държавата от Евгения
Любенова Илиева на основание чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
44.41. С у мата 141,90 лв., п редставл яваща
усвоени лихви по срочен депозит № 16703965 в
евро, открит в „Банка ДСК“ – ЕАД, подлежи
на отнемане в полза на държавата от Евгения
Любенова Илиева на основание чл. 62 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 5 ЗОПДНПИ.
III. КОНПИ е предявила против Гергана Юлиянова Георгиева (Майрайс) искове с правно основание
чл. 62 във връзка с чл. 65, 70 и 69 ЗОПДНПИ за
отнемане в полза на държавата на имущество на
обща стойност 137 254 лв., формирано от:
1. Апартамент № 1-2 на нулев етаж, представл яващ самостоя телен обек т в сг ра да с
идентификатор 72693.600.74.2.2, състоящ се от
ку хня-столова-дневна, спалня, коридор, WC,
баня, тераса и склад, със застроена площ 73,12
кв. м, при съседи на същия етаж: 72693.600.74.2.1,
под обекта: няма, над обекта: 72693.600.74.2.3,
72693.600.74.2.4, ведно с 23,63 % ид.ч. от общите
части на сградата, представляващи 2,89 кв. м,
придобит с нотариален акт № 4, том VIII, рег.
№ 4919, дело № 1086 от 28.10.2008 г. (вписан в
СВ – Каварна, под № 139, том IХ, дело № 2792,
вх. рег. № 4234), поправен с нотариален акт
за поправка на нотариален акт за дарение на
недвижим имот № 4, том V, рег. № 2211, дело
№ 398 от 20.08.2010 г. на нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра
на Но тариа лната камара под № 91, вписан
в Службата по вписванията – гр. Каварна, с
вх. рег. № 2455, акт № 149, том VII, дело № 1155.
Пазарната стойност към момента на внасяне
на исковата молба в съда е в размер 48 337 лв.
Съобразно изложените от ищеца твърдения
с нотариален акт за покупко-продажба № 150,
том II, рег. № 810, дело № 143 от 24.02.2005 г.
(вписан в СВ – Каварна, под № 46, том II, дело
№ 481, вх. рег. № 994), Евгения Любенова Илиева закупила от ЕТ „Озон – Найден Ценков“
урегулиран поземлен имот с площ 1383 кв. м,
намиращ се в к.к. Карвуна, местност Иканталъка, с. Топола, община Каварна, област Добрич,
представляващ УПИ III-9, в квартал 6 по плана
на к.к. Карвуна, одобрен със заповеди № 382 от
14.06.1989 г., № 218 от 19.07.2004 г., с идентификатор 72693.600.74, при граници и съседи: изток
и юг – улици, север – УПИ I, запад – УПИ II.
Имота тя го прехвърлила безвъзмездно на дъщеря си Лидия Юлиянова Георгиева по силата
на договор за дарение, обективиран в н. а. № 6,
том ХI, рег. № 5107, дело № 1157 от 7.10.2005 г.
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(вписан в СВ – Каварна, под № 19, том Х, дело
№ 3714, вх. рег. 5822). Последната учредила право
на строеж върху имота в полза на „Н и Н Билдинг“ – ООД, с н. а. № 69, том IV, рег. № 1765,
дело № 285 от 6.04.2007 г. (вписан в СВ – Каварна,
под № 113, том III, дело № 1018, вх. рег. № 1788).
По силата на нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 162, том VI, рег. № 4227, дело
№ 898 от 17.09.2008 г. (вписан в СВ – Каварна,
под № 15, том VIII, дело № 2353, вх. рег. № 359)
Лидия Юлиянова Илиева прехвърлила придобития поземлен имот на „Н и Н Билдинг“ – ООД,
а в замяна придобила самостоятелно обособени обекти, които съгласно инвестиционните
проекти представляват жилища – апартаменти,
построени върху поземлен имот с идентификатор 72693.600.74 по кадастралната карта на
с. Топола, община Каварна, м. Иканталъка,
курортен комплекс Карвуна, жилищна сграда
„Делфин“, одобрена със Заповед № РД-18-31 от
27.02.2008 г. на АГКК, изменена със Заповед
№ КД-14-08-1150 от 12.09.2008 г. Нотариалният
акт за замяна бил поправен с н. а. № 5, том
V, рег. № 2282, дело № 399 от 20.08.2010 г. на
нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 91, вписан в Службата по вписванията – гр.
Каварна, с вх. рег. № 2458, акт № 150, том VII,
дело № 1156. По силата на договора за замяна
Лидия Юлиянова Георгиева придобила собствеността върху апартамент № 1-2 на нулев етаж,
представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 72693.600.74.2.2, състоящ се от
ку хня-столова-дневна, спалня, коридор, WC,
баня, тераса и склад, със застроена площ 73,12
кв. м, при съседи на същия етаж: 72693.600.74.2.1,
под обекта: няма, над обекта: 72693.600.74.2.3,
72693.600.74.2.4, ведно с 23,63 % ид.ч. от общите
части на сградата, представляващи 2,89 кв. м.
Лидия Юлиянова Георгиева дарила имота на своята сестра Гергана Юлиянова Илиева с н. а. № 4,
том VIII, рег. № 4919, дело № 1086 от 28.10.2008 г.
(вписан в СВ – Каварна, под № 139, том IХ, дело
№ 2792, вх. рег. № 4234), поправен с н. а.  № 4,
том V, рег. № 2211, дело № 398 от 20.08.2010 г. на
нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна.
Ищецът  счита, че недвижимият имот подлежи
на отнемане в полза на държавата от Гергана
Юлиянова Георгиева на основание чл. 62 във
връзка с чл. 65, 70 и 69 ЗОПДНПИ, тъй като
не е установен законен източник на средствата
за придобиването на имота от Евгения Любенова Илиева от ЕТ „Озон – Найден Ценков“ с
н. а. № 150, том II, рег. № 810, дело № 143 от
24.02.2005 г., като имотът бъде оценен по пазарната му стойност към момента на внасяне на
исковата молба в съда – 48 337 лв.
2. Апартамент № 2-15 на втори етаж, представл яващ самостоя телен обек т в сг ра да с
идентификатор 72693.60 0.74.1.11, състоящ се
от кухня-столова-дневна, две спални, коридор,
WC, баня, две тераси и склад, със застроена
площ 82,67 кв. м, при съседи на същия етаж:
72693.600.74.1.10, под обекта: 72693.600.74.1.5,
над обекта: 72693.600.74.1.17; склад № 15 с площ
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2,94 кв. м, ведно с 4,5261 % ид.ч. от общите части
на сградата, представляващи 14, 22 кв.м, придобит
с нотариален акт № 5, том VIII, рег. № 4920, дело
№ 1087 от 28.10.2008 г. (вписан в СВ – Каварна,
под № 140, том IХ, дело № 1793, вх. рег. № 4235),
поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за дарение на недвижим имот № 3,
том V, рег. № 2280, дело № 387 от 20.08.2010 г.
на нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 91, вписан в Службата по вписванията – гр.
Каварна, с вх. рег. № 2454, акт № 148, том VII,
дело № 1154.
Според ищеца по силата на посочения по-горе
договор за замяна на недвижими имоти № 162,
том VI, рег. № 4227, дело № 898 от 17.09.2008 г.
(вписан в СВ – Каварна, под № 15, том VIII,
дело № 2353, вх. рег. № 359) Лидия Юлиянова
Илиева е придобила от „Н и Н Билдинг“ – ООД,
и процесния апартамент № 2-15 на втори етаж,
представляващ самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 72693.600.74.1.11. С нотариален
акт № 5, том VIII, рег. № 4920, дело № 1087 от
28.10.2008 г. (вписан в СВ – Каварна, под № 140,
том IХ, дело № 1793, вх. рег. № 4235) Лидия
Юлиянова Илиева дарява на сестра си Гергана
Юлиянова Георгиева описания имот, който нотариален акт е поправен с н. а. № 3, том V, рег.
№ 2280, дело № 387 от 20.08.2010 г. на нотариус
Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в
регистъра на Нотариалната камара под № 91,
вписан в Службата по вписванията – гр. Каварна,
с вх. рег. № 2454, акт № 148, том VII, дело № 1154.
Ищецът  счита, че недвижимият имот подлежи
на отнемане в полза на държавата от Гергана
Юлиянова Георгиева на основание чл. 62 във
връзка с чл. 65, 70 и 69 ЗОПДНПИ, тъй като
не е установен законен източник на средствата
за придобиването на имота от Евгения Любенова Илиева от ЕТ „Озон – Найден Ценков“ с
н. а. № 150, том II, рег. № 810, дело № 143 от
24.02.2005 г., като имотът бъде оценен по пазарната му стойност към момента на внасяне на
исковата молба в съда – 54 651 лв.
3. Празно място с площ 730 кв. м, представляващо парцел IX в кв. 78 по плана на с.
Божурец, община Каварна, одобрен със заповед
№ 1937/01.2005 г., изм. със заповед № 1389 от
21.09.2005 г., при граници на имота: север – улица,
изток – парцел Х, запад парцел VIII, юг – скат,
придобит с нотариален акт за дарение на поземлен имот № 126, том XIV, рег. № 6639, дело
№ 1470 от 27.12.2005 г. (вписан в СВ – Каварна,
акт № 154, том XII, дело № 4596, вх. рег. № 7452).
Ищецът твърди, че въпросният имот е бил
п ри доби т от Евгени я Любенова И лиева по
сключен от нея с продавача „Фарнекс“ – ООД,
договор за покупко-продажба на недвижим имот,
обективиран в н. а. № 176, том ХII, рег. № 7652,
дело № 1782 от 20.12.2005 г. (вписан в СВ – Каварна, акт № 86, том ХII, дело № 4504, вх. рег.
№ 7300). Последната е дарила имота на дъщеря
си Гергана Юлиянова Георгиева с н. а. № 126,
том XIV, рег. № 6639, дело № 1470 от 27.12.2005 г.
(вписан в СВ – Каварна, акт № 154, том XII, дело
№ 4596, вх. рег. № 7452).
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Ищецът  счита, че недвижимият имот подлежи
на отнемане в полза на държавата от Гергана
Юлиянова Георгиева на основание чл. 62 във
връзка с чл. 65, 70 и 69 ЗОПДНПИ, тъй като не
е установен законен източник на средствата за
придобиването на имота от Евгения Любенова
Илиева с н. а. № 150, том II, рег. № 810, дело
№ 143 от 24.02.2005 г., като имотът бъде оценен по
пазарната му стойност към момента на внасяне
на исковата молба в съда – 34 266 лв.
Гергана Юлиянова Георгиева е дъщеря на
ответниците Юлиян и Евгения Илиеви, сключила е граждански брак на 14. 11. 2012 г. с Клемент-Кристофър Майрайс, в резултат на което
е променила фамилното си име на Майрайс.
IV. КОНПИ е предявила против Лидия Юлиянова Георгиева искове с правно основание чл. 62 във
връзка с чл. 65, 70 и 69 ЗОПДНПИ за отнемане в
полза на държавата на имущество на обща стойност 180 537 лв., формирано от:
1. Апартамент № 1-5 на първи етаж, представл яващ самостоя телен обек т в сг ра да с
идентификатор 72693.600.74.1.1, състоящ се от
кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня,
тераса и склад, със застроена площ 80,09 кв. м,
при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.2, под
обекта: няма, над обекта: 72693.600.74.1.6; склад
№ 1 с площ 4,26 кв. м, ведно с 4,4595 % ид.ч. от
общите части на сградата, представляващи 14,01
кв. м, придобит с нотариален акт за замяна на
недвижими имоти № 162, том VI, рег. № 4227, дело
№ 898 от 17.09.2008 г. (вписан в СВ – Каварна,
под № 15, том VIII, дело № 2353, вх. рег. № 359),
поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 5,
том V, рег. № 2282, дело № 399 от 20.08.2010 г.
на нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 91, вписан в Службата по вписванията – гр.
Каварна, с вх. рег. № 2458, акт № 150, том VII,
дело № 1156.
Съобразно изложените от ищеца твърдения
с нотариален акт за покупко-продажба № 150,
том II, рег. № 810, дело № 143 от 24.02.2005 г.
(вписан в СВ – Каварна, под № 46, том II, дело
№ 481, вх. рег. № 994), Евгения Любенова Илиева закупила от ЕТ „Озон – Найден Ценков“
урегулиран поземлен имот с площ 1383 кв. м,
намиращ се в к.к. Карвуна, местност Иканталъка, с. Топола, община Каварна, област Добрич,
представляващ УПИ III-9 в квартал 6 по плана
на к. к. Карвуна, одобрен със заповеди № 382 от
14.06.1989 г., № 218 от 19.07.2004 г., с идентификатор 72693.600.74, при граници и съседи: изток
и юг – улици, север – УПИ I, запад – УПИ II.
Имота тя го прехвърлила безвъзмездно на дъщеря си Лидия Юлиянова Георгиева по силата
на договор за дарение, обективиран в н. а. № 6,
том ХI, рег. № 5107, дело № 1157 от 7.10.2005 г.
(вписан в СВ – Каварна, под № 19, том Х, дело
№ 3714, вх. рег. 5822). Последната учредила право
на строеж върху имота в полза на „Н и Н Билдинг“ – ООД, с н. а. № 69, том IV, рег. № 1765,
дело № 285 от 6.04.2007 г. (вписан в СВ – Каварна, под № 113, том III, дело № 1018, вх. рег.
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№ 1788). По силата на нотариален акт за замяна
на недвижими имоти № 162, том VI, рег. № 4227,
дело № 898 от 17.09.2008 г. (вписан в СВ – Каварна,
под № 15, том VIII, дело № 2353, вх. рег. № 359),
Лидия Юлиянова Илиева прехвърлила придобития поземлен имот на „Н и Н Билдинг“ – ООД,
а в замяна придобила самостоятелно обособени обекти, които съгласно инвестиционните
проекти представляват жилища – апартаменти,
построени върху поземлен имот с идентификатор
72693.600.74 по кадастралната карта на с. Топола, община Каварна, м. Иканталъка, курортен
комплекс Карвуна, жилищна сграда  „Делфин“,
одобрена със Заповед № РД-18-31 от 27.02.2008 г.
на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-1150
от 12.09.2008 г. Нотариалният акт за замяна бил
поправен с н. а. № 5, том V, рег. № 2282, дело
№ 399 от 20.08.2010 г. на нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в Службата
по вписванията – гр. Каварна, с вх. рег. № 2458,
акт № 150, том VII, дело № 1156. По силата на
договора за замяна Лидия Юлиянова Георгиева
придобила собствеността върху гореописания
апартамент № 1-5 на първи етаж, представляващ
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
72693.600.74.1.1.
Ищецът  счита, че недвижимият имот подлежи
на отнемане в полза на държавата от Гергана
Юлиянова Георгиева на основание чл. 62 във
връзка с чл. 65, 70 и 69 ЗОПДНПИ, тъй като не
е установен законен източник на средствата за
придобиването на имота от Евгения Любенова
Илиева с н. а. № 150, том II, рег. № 810, дело
№ 143 от 24.02.2005 г., като имотът бъде оценен по
пазарната му стойност към момента на внасяне
на исковата молба в съда – 52 945 лв.
2. Апартамент № 1-8 на първи етаж, представл яващ самостоя телен обек т в сг ра да с
идентификатор 72693.600.74.1.4, състоящ се от
ку хня-столова-дневна, спалня, коридор, WC,
баня, тераса и склад, със застроена площ 59,67
кв. м, при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.3,
72693.600.74.1.5, под обекта: няма, над обекта:
72693.600.74.1.10, ведно с 3,2958 % ид.ч. от общите
части на сградата, представляващи 10,35 кв. м,
придобит с нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 162, том VI, рег. № 4227, дело
№ 898 от 17.09.2008 г. (вписан в СВ – Каварна,
под № 15, том VIII, дело № 2353, вх. рег. № 359),
поправен с нотариален акт за поправка на нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 5,
том V, рег. № 2282, дело № 399 от 20.08.2010 г.
на нотариус Софка Андреева – РС – гр. Каварна,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 91, вписан в Службата по вписванията – гр.
Каварна, с вх. рег. № 2458, акт № 150, том VII,
дело № 1156. Според ищеца имотът е придобит при
условията, посочени в предходната точка, поради
което следва да бъда отнет в полза на държавата
от Лидия Юлиянова Илиева на основание чл. 62
във връзка с чл. 65, 70 и 69 ЗОПДНПИ, тъй
като към момента на придобиването на имота
от Евгения Любенова Илиева с н. а. № 150, том
II, рег. № 810, дело № 143 от 24.02.2005 г., тя не
е разполагала със средства, произтичащи от за-
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конни източници, за закупуването му. Имотът
следвало да бъде отнет по пазарната му стойност
към момента на внасяне на исковата молба в
съда – 39 446 лв.
3. Апартамент № 3-20 на трети етаж, представл яващ самостоя телен обек т в сг ра да с
идентификатор 72693.600.74.1.16, състоящ се от
кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC, баня,
тераса и склад, със застроена площ 59,67 кв. м,
при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.15,
72693.600.74.1.17, под обекта: 72693.600.74.1.10, над
обекта: 72693.600.74.1.22; склад № 20 с площ 2,67
кв. м, ведно с 3,2958 % ид.ч. от общите части
на сградата, представляващи 10,35 кв. м, придобит с  нотариален акт за замяна на недвижими
имоти № 162, том VI, рег. № 4227, дело № 898 от
17.09.2008 г. (вписан в СВ – Каварна, под № 15,
том VIII, дело № 2353, вх. рег. № 359), поправен
с нотариален акт за поправка на нотариален акт
за замяна на недвижими имоти № 5, том V, рег.
№ 2282, дело № 399 от 20.08.2010 г. на нотариус
Софка Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в
регистъра на Нотариалната камара под № 91,
вписан в Службата по вписванията – гр. Каварна, с вх. рег. № 2458, акт № 150, том VII, дело
№ 1156. Съображенията, изложени от ищеца, за
отнемане на горния имот са идентични с по-горе
изложените, като счита, че имотът подлежи на
отнемане в полза на държавата от Лидия Юлиянова Илиева на основание чл. 62 във връзка с
чл. 65, 70 и 69 ЗОПДНПИ, като бъде оценен по
пазарната му стойност към момента на внасяне
на исковата молба в съда  – 39 446 лв.
4. А партамент № 4-24 на четвърти етаж,
представляващ самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 72693.600.74.1.20, състоящ се
от кухня-столова-дневна, спалня, коридор, WC,
баня, тераса и склад, със застроена площ 55,65
кв. м, при съседи на същия етаж: 72693.600.74.1.21,
72693.600.74.1.19, под обекта: 72693.600.74.1.14,
над обекта: 72693.600.74.1.26, 72693.600.74.1.24,
74693.600.74.1.25; склад № 24 с площ 2,10 кв. м,
ведно с 3,0532 % ид.ч. от общите части на сградата,
представляващи 9,59 кв. м, придобит с  нотариален акт за замяна на недвижими имоти № 162,
том VI, рег. № 4227, дело № 898 от 17.09.2008 г.
(вписан в СВ – Каварна, под № 15, том VIII, дело
№ 2353, вх. рег. № 359), поправен с нотариален
акт за поправка на нотариален акт за замяна
на недвижими имоти № 5, том V, рег. № 2282,
дело № 399 от 20.08.2010 г. на нотариус Софка
Андреева – РС – гр. Каварна, вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 91, вписан в
Службата по вписванията – гр. Каварна, с вх. рег.
№ 2458, акт № 150, том VII, дело № 1156.
Съображенията, изложени от ищеца, за отнемане на горния имот са идентични с по-горе
изложените, като счита, че имотът подлежи на
отнемане в полза на държавата от Лидия Юлиянова Илиева на основание чл. 62 във връзка с
чл. 65, 70 и 69 ЗОПДНПИ, като бъде оценен по
пазарната му стойност към момента на внасяне
на исковата молба в съда – 36 789 лв.
5. Дворно място с площ 210 кв. м, предста
вляваща част от УПИ III, кв. 91 по плана на
с. Топола, община Каварна, целият с площ
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821 кв. м, където собственикът участва с 611 кв. м,
при съседи: УПИ V, УПИ VI, скат, улица, придобит с нотариален акт за дарение на поземлен
имот № 170, том XI, рег. № 6957, дело № 1599 от
15.11.2005 г. (вписан в СВ – Каварна, акт № 53,
том XI, дело № 4117, вх. рег. № 6605).
Съобразно изложените в исковата молба
твърдения по силата на договор за продажба на
недвижим имот – прекратяване на съсобственост
от 2.11.2005 г. (вписан в СВ – Каварна, под № 186,
том VIII от 7.11.2005 г.), Евгения Любенова Илиева
е закупила от Община Каварна като съсобственик съгласно нотариален акт № 142, том Х, рег.
№ 6204, дело № 1420/2005 г., следния недвижим
имот: дворно място с площ 210 кв. м, представляваща част от УПИ  III, кв. 91 по плана на с.
Топола, община Каварна, целият с площ от 821
кв. м, където собственикът участва с 611 кв. м,
при съседи: УПИ  V, УПИ VI, скат, улица. От
своя страна прехвърлила безвъзмездно имота в
полза на дъщеря си Лидия Юлиянова Георгиева,
видно от н. а. № 170, том XI, рег. № 6957, дело
№ 1599 от 15.11.2005 г. (вписан в СВ – Каварна,
акт № 53, том XI, дело № 4117, вх. рег. № 6605).
Недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата от Лидия Юлиянова Георгиева
на основание чл. 62 във връзка с чл. 65 и 69
ЗОПДНПИ, тъй като не е установен законен източник на средствата за придобиване на имота от
Евгения Любенова Илиева с договор за продажба
на недвижим имот – прекратяване на съсобственост от 2.11.2005 г. Според ищеца към момента
на отнемането му имотът следва да бъде оценен
по пазарната му стойност в размер 11 911 лв.
Указва на заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху имуществото,
предмет на отнемане, в срока по чл. 225, ал. 2
ГПК – до приключване на съдебното дирене пред
първоинстанционния съд.
Де ло т о е н ас р очено з а ра зглеж да не н а
3.06.3015 г. от 14 ч.
1197
Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Добринище ски“ – ЕАД, ЕИК 147091417, със седалище
и адрес на управление Поморие, ул. Чайка 1
(длъжник в производството по дело по несъстоятелност № 293/2014 г. по описа на съда), да
се явят по ч.т.д. № 43/2015 г. по описа на съда
за съдебно заседание на 27.02.2015 г. в 10,30 ч.
за разглеждане на искането на Патрик Бърн,
Томас Джеймс Лайънс, Джон Джуд Хигинс,
Дейвид Мартин Бъкли и Алисън Ан Бъкли чрез
адв. Вержиния Калинова Дакова за отмяна на
решенията, приети на първо събрание на кредиторите, проведено на 9.12.2014 г. по дело по
несъстоятелност № 293/2014 г. на БОС.
1135
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва по ф.д. № 11104/2002 г. за
политическа партия „Партия български социалдемократи“ следните промени: освобождаване на
Рашко Иванов Иванов и Николай Костадинов
Венков от състава на Централната контролно-ре-
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визионна комисия на „Партия български социалдемократи“; избор на Марияна Тодорова Николова
за временно изпълняващ длъжността председател
на Централната контролно-ревизионна комисия
на „Партия български социалдемократи“ и Пет
ко Николов Николов за нов резервен член на
Централната контролно-ревизионна комисия на
„Партия български социалдемократи“; освобождаване на Анета Маринова Григорова от състава
на Изпълнителното бюро на „Партия български
социалдемократи“.
1204

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
17. – Управителният съвет на Клуб за динамична стрелба „Алфа“ на основание на чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква заседание на общото събрание на сдружението на 25.03.2015 г. в 11 ч.
в София 1404, ж.к. Стрелбище, ул. Хайдушка
гора 111, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността през изминалата състезателна година;
2. финансов отчет на изминалата състезателна
година; 3. промяна в устава на КДС „Алфа“; 4.
избор на нов председател поради изтекъл мандат;
5. избор на нов управителен съвет; 6. обсъждане
на картотеката за 2015 г.; 7. приемане на нови
членове; 8. изключване на членове; 9. разни.
1144
7. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „ББА“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.03.2015 г в
15 ч. в София в УМБ „Царица Йоанна – Исул“
при следния дневен ред: 1. приемане на оставката
на председателя и избор на нов председател на
„ББА“; 2. утвърждаване приема на нови членове
на УС на „ББА“; 3. изключване на член на УС на
„ББА“; 4. избор на нов председател на научния
комитет; 5. решение за смяна на седалището и
адреса на управление на „ББА“. Канят се всички
членове за присъствие.
1213
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
30.03.2015 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
2014 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2014 г.; 3. приемане на годишния доклад
по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ; 4. освобождаване от
отговорност на членовете на УС за дейността
им през 2014 г.; 5. избор на нов УС на АИСБ;
6. промяна в устава на АИСБ; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе при същия дневен ред,
същия ден в 14 ч. и на същото място.
1208
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Съвет на ректорите на висшите училища в
Република България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава свиква общо събрание
на сдружението на 31.03.2015 г. в 11 ч. в ЮЗУ

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

„Неофит Рилски“, Благоевград, ул. Иван Михайлов 66, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на председателя на съвета на ректорите
за дейността на сдружението; 2. приемане на
финансовия отчет за дейността на сдружението
през 2014 г. и приемане на бюджета за 2015 г.
на съвета на ректорите на ВУ в РБ; 3. приемане
на нов устав на сдружението; 4. текущи. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 22, ал. 3 от устава на сдружението общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове. Членовете
на сдружението, които са възпрепятствани да
присъстват, следва писмено да упълномощят
по един представител за участие в събранието.
1195
Софийският градски съд на основание чл. 26,
ал. 1, изречение второ ЗЮЛНЦ с определение от
30.01.2015 г. свиква общо събрание на сдружение
„Върховен съвет на тридесет и трета и последна
степен на Стария и приет шотландски ритуал на
свободното зидарство в Република България“,
София, по искане на повече от една трета от
членовете на сдружението, което ще се проведе
на 2.04.2015 г. в 17 ч. в София, ул. Богатица 10,
ет. 2, при следния дневен ред. 1. приемане на
отчета за дейността на управителния съвет; 2.
избор на нов управителен съвет поради изтекъл
мандат и смърт на един от членовете; 3. разни.
1172
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Синдикален дом на културата
на транспортните работници в България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на 16.04.2015 г. в
15 ч. в седалището на сдружението в София,
район „Сердика“, бул. Княгиня Мария-Луиза 106,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението; 2. отчет за
дейността на финансово-контролната комисия
на сдружението; 3. обсъждане и приемане на
промени в устава на сдружението; 4. разни. Поканват се всички членове да присъстват лично
или чрез редовно упълномощен представител.
Регистрацията на участниците ще се извършва
между 14,30 и 15 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи с един час на същото
място и при същия дневен ред и може да се
проведе, колкото и членове да се явят.
1147
7. – Управителният съвет на Българската
федерация по силов трибой – София, на основание на чл. 26 ЗЮЛНЦ и член 12.2.7 от устава
на БФСТ свиква общо събрание на 4.04.2015 г.
в 7 ч. в офиса на зала „Никола Петров“ – Горна
Оряховица, при следния дневен ред: 1. освобождаване на ръководството на БФСТ; 2. избор
на ново ръководство; 3. доклад за дейността на
БФСТ за 2014 г.; 4. финансов отчет на БФСТ за
2014 г.; 5. бюджет на БФСТ за 2015 г.; 6. държавен
и международен спортен календар за 2015 г.; 7.
приемане на нови клубове за членове; 8. разни.
При липса на кворум на основание на чл. 27,
ал. 1, изр. 2 ЗЮЛНЦ и член 12.2.10 от устава
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на БФСТ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място в 8 ч. и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
1142
1. – Управителният съвет на Сдружението за
култура, образование и комуникация, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.04.2015 г. в 17,30 ч. в София, ж.к. Банишора,
ул. Охрид, бл. 61, вх. А, ет. 4, ап. 11, при следния
дневен ред: 1. избиране на нов управителен съвет
на сдружението; 2. обсъждане и гласуване на
промени в устава на сдружението; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1173
14. – Управителният съвет на сдружение
„Група цвят – България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква
общо отчетно-изборно събрание на членовете на
сдружението на 23.04.2015 г. в 16 ч. в клуба на СУ
„Св. Климент Охридски“ при следния дневен ред:
1. отчет на УС на ГЦБ за 2011 – 2014 г.; 2. избор
на председател и УС на сдружението за периода
2015 – 2018 г.; 3. план за работа и утвърждаване
на бюджет за 2015 г.; 4. разни.
1143
1. – Управителният съвет на Сдружението на
завършилите Стопанския факултет на СУ „Св. Кл.
Охридски“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 26, ал. 3 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 28.04.2015 г.
в 18,30 ч. в София, район „Слатина“, бул. Цариградско шосе 125, бл. 3, при следния дневен ред:
1. приемане на отчета за дейността на управителния съвет за 2014 г. и освобождаването му от
отговорност за 2014 г.; 2. приемане на годишна
програма за осъществяване на общественополезна
дейност за 2015 г.; 3. изменение и допълване на
устава на сдружението; 4. избор на нови членове
на управителния съвет; 5. разни. При липса на
необходимия кворум за провеждане на заседанието
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще бъде
отложено с един час по-късно и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред.
1215
1. – Управителният съвет на СК „ДФС – Асеновец“, Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 15 и сл. от устава на дружеството свиква
редовно отчетно-изборно общо събрание на членовете на клуба на 1.04.2015 г. в 18 ч. в сградата
на пл. Акад. Николай Хайтов 2, Асеновград, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на Спортен
клуб „ДФС – Асеновец“ за изминалия период; 2.
избор на председател на управителния съвет на
сдружението; 3. избор на членове на управителния съвет; 4. избор на членове на контролния
съвет; 5. разни. Поканват се всички членове на
клуба или техни упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание.
Регистрацията на членовете за участие започва в
17 ч. в деня на събранието и на мястото, определено за провеждането му. Писмените материали
са на разположение на членовете в сградата на
пл. Акад. Николай Хайтов 2, Асеновград, от 9
до 16 ч. всеки работен ден. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1251
1. – Управителният съвет на СК „Вдигане на
тежести – Асеновец“, Асеновград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
общо събрание на членовете на клуба на 2.04.2015 г.
в 18 ч. в сградата на пл. Акад. Николай Хайтов
2, Асеновград, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на СК „Вдигане на тежести – Асеновец“
за изминалия период; 2. избор на председател
на управителния съвет на сдружението; 3. избор
на членове на управителния съвет; 4. избор на
членове на контролния съвет; 5. разни. Поканват
се всички членове на клуба или техни упълномощени представители да вземат участие в работата
на общото събрание. Регистрацията на членовете
за участие започва в 17 ч. в деня на събранието
и на мястото, определено за провеждането му.
Писмените материали са на разположение на
членовете в сградата на пл. Акад. Николай Хайтов 2, Асеновград, от 9 до 16 ч. всеки работен
ден. 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.
1252
1. – Управителният съвет на СК „Борба – Асеновец“, Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно-изборно общо събрание
на членовете на клуба на 3.04.2015 г. в 18 ч. в
сградата на пл. Акад. Николай Хайтов 2, Асеновград, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на СК „Борба – Асеновец“ за изминалия период;
2. избор на председател на управителния съвет
на сдружението; 3. избор на членове на управителния съвет; 4. избор на членове на контролния
съвет; 5. разни. Поканват се всички членове на
клуба или техни упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание.
Регистрацията на членовете за участие започва в
17 ч. в деня на събранието и на мястото, определено за провеждането му. Писмените материали
са на разположение на членовете в сградата на
пл. Акад. Николай Хайтов 2, Асеновград, от 9
до 16 ч. всеки работен ден. 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.
1253
5. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество – Сокол – гр. Бяла“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 25.04.2015 г. в 10 ч. в залата на
ловната база на сдружението при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
2014 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3. утвърждаване на годишния финансов отчет за 2014 г. и
приемане на финансов план за 2015 г.; 4. промени
в устава на сдружението; 5. определяне размера
на членския внос за 2016 г.; 6. организационни.
При липса на кворум в определения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
на същото място и в същия ден от 11 ч.
1224
1. – Управителният съвет на Регионалното
дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения (РДПЛУЗ) – Видин, на основание чл. 26
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ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно годишно
събрание на членовете си на 14.05.2015 г. в 17 ч. в
залата за рехабилитация на Дневен център за възрастни хора с увреждания към РДПЛУЗ – Видин,
ул. Теодосий Търновски 52, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на УС на дружеството
за периода 1.01.2014 г. – 31.12.2014 г.; 2. избор на
нов УС; 3. избор на контролно-ревизионна комисия; 4. разни. Писмените материали по дневния
ред на редовното отчетно-изборно събрание се
намират в офиса на дружеството на адрес: Видин, ул. Братя Миладинови 2. Регистрацията на
членовете на дружеството и на упълномощените
лица ще се извърши на датата на провеждане на
общото събрание в 17 ч. на мястото за провеждане на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 18 ч. на същото място и при същия
дневен ред, колкото и членове да се явят.
1254
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Еделвайс 57“ – гр. Гълъбово,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани членовете
на сдружението да присъстват на редовно общо
събрание на 29.05.2015 г. в 17,30 ч. в Дома на
културата – Гълъбово, ул. Тунджа 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността на управителния съвет на сдружението през 2014 г.; 2. избор
на членове на управителния съвет, секретар и
председател. Регистрацията за участие в общото
събрание започва в деня на събранието в 16,30 ч.
и ще приключи в 17,30 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1148
4. – Управителният съвет на Асоциацията
на вложителите на КТБ, Костинброд, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
4.04.2015 г. в 10 ч. на адреса на управление на
сдружението в Костинброд, ул. Антим І № 11,
при следния дневен ред: 1. разглеждане на молби за приемане на нови членове; 2. вземане на
решение за водене на колективен иск от името
на сдружението по реда на ЗОДОВ във връзка
със забавеното изплащане на гарантираните
вземания на вложителите в КТБ; 3. финансови
въпроси, свързани с делото.
1174
14. – Управителният съвет на СКШ „Спартак Плевен ХХІ“ – Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ насрочва извънредно отчетно-изборно
събрание на 23.05.2015 г. в 10 ч. в Плевен, ул.
Дойран 160, ет. 4, зала, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за периода
декември 2013 – април 2015 г.; 2. отчет на контролния съвет за периода декември 2013 – април
2015 г.; 3. обсъждане и приемане на отчетите
на управителния съвет и контролния съвет ;
4. промени в устава; 5. избор на председател,
управителен съвет и контролен съвет на СКШ
„Спартак Плевен ХХІ“; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе при същия дневен ред същия ден
и на същото място в 11 ч. Събранието се свиква
във връзка с предложен нов план за развитие и
привличане на нови спонсори.
1145
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14. – Управителният съвет на „Сдружение с
обществено полезна дейност Спортен клуб по
джудо „Гладиатор – 2014“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 1.04.2015 г. в 18 ч. в Пловдив,
ул. Гладстон 55, ет. 2, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за приемане на промени
в устава на сдружението; 2. приемане на актуален устав на сдружението. Съобразно чл. 26 от
устава на сдружението общото събрание се счита
за законно и може да заседава, ако са се явили
повече от половината от всички членове. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
управителният съвет насрочва ново събрание
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на членовете.
1141
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Фолклорен ансамбъл Матевски“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 16.04.2015 г. в 18 ч. в Пловдив,
ж.к. Тракия, бул. Съединение, СОУ „Димитър
Матевски“, при дневен ред: избор и освобождаване на членове на сдружението и членове на УС;
проект за решение: ОС освобождава Радосвета
Паунова Петкова като член на УС и прекратява
членството є в сдружението по молба на лицето;
освобождава Таня Атанасова Петкова като член
на УС и прекратява членството є в сдружението
по молба на лицето; приема за член на сдружението Радка Димитрова Тодорова и я избира
за член на УС на сдружението; приема за член
на сдружението Силвия Минчева Петринска и
я избира за член на УС на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред на
общото събрание, се предоставят безплатно на
адреса на управление на сдружението – Пловдив,
ж.к. Тракия, бул. Съединение, СОУ „Димитър
Матевски“. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
1225
21. – Управителният съвет на Военен спортен
клуб „Тракиец – 2 ЛПБР“ – Стара Загора, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
отчетно събрание на клуба на 14.04.2015 г. в 10 ч.
във Военния клуб – Стара Загора, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на управителния съвет за 2014 г.; 2. приемане на финансовия
отчет за 2014 г.; 3. избиране и освобождаване на
членове на управителния съвет; 4. изменение и
допълнение на устава на сдружението; 5. приемане на спортната програма на ВСК „Тракиец – 2
ЛПБР“ за 2015 г.; 6. разни.
1064
1. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Тополовград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 15.04.2015 г. в 17 ч. в
Тополовград, ул. Ив. Вазов 3, в учителската стая
на НУ „Св. св. Кирил и Методий“ при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на настоятелството за изминалия период; 2. освобождаване
и приемане на нови членове на настоятелството;
3. избор на нов управителен съвет; 4. предложение за обсъждане на други актуални за насто-
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ятелството въпроси. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1120
17. – Управителният съвет на Българската
федерация по кореспондентен шах 2008 на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ насрочва общо отчетно-изборно събрание на федерацията на 19.04.2015 г. в
10 ч. в залата на хотел „Шато Монтан“ – Троян,
ул. Стара планина 34, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за периода август
2012 – март 2015 г.; 2. отчет на контролния съвет
за периода август 2012 – март 2015 г.; 3. обсъждане
и приемане на отчетите на управителния съвет и
контролния съвет ; 4. промени в устава; 5. избор
на президент, управителен съвет и контролен
съвет на федерацията; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе при същия дневен ред, същия ден
и на същото място в 11 ч.
1146
1. – Изпълнителният съвет на ПП „Кауза
България“ на основание чл. 20, ал. 1 от устава
на партията и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно национално съвещание на партията на 28.03.2015 г.
в 10 ч. в Хотелски комплекс „Св. Георги“, с. Белащица, община „Родопи“, област Пловдив, при
следния дневен ред: 1. приемане на програмни
документи и вземане на принципни решения за
политиката на партията; 2. приемане на отчетите
за дейността на изпълнителния съвет за 2014 г.;
3. приемане на отчетите за дейността на контролния съвет за 2014 г.; 4. приемане на годишен
финансов отчет и годишен доклад за дейността
за 2014 г.; 5. приемане на програма за дейността
на партията за 2015 г.; 6. освобождаване на член
на контролния съвет и избор на нов член на
контролния съвет; 7. дискусия по проблеми на
партията. При липса на предвидения в устава на
„Кауза България“ кворум за редовно провеждане
на национално съвещание заседанието ще бъде
отложено с 1 час и се провежда, като се счита
законно независимо от присъстващите на него
делегати.
1136
200. – Училищното настоятелство при ОУ „П.
Волов“, с. Мадара, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
обявява, че на 16.04.2015 г. в 13 ч. в сградата на
училището ще се проведе отчетно-изборно събрание на УН при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на училищното настоятелство за
2014 г.; 2. избор на нов управителен съвет на училищното настоятелство. Поканват се родители,
учители и общественици.
1115
Иван Сотиров Кацилов – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Местна инициатива
за развитие Места“ със седалище с. Копривлен,
административна сграда на „Копривлен мрамор“,
община Хаджидимово, област Благоевград, п.к.
2921, в ликвидация по ф.д. № 1 от 2009 г. по
описа на Окръжния съд – Благоевград, ЕИК по
БУЛСТАТ: 176084315, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да
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предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
1116
Иван Сотиров К аци лов – лик ви датор на
сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб
„Славянка“ със седалище с. Копривлен, административна сграда на „Копривлен мрамор“, община
Хаджидимово, област Благоевград, п.к. 2921, в
ликвидация по ф.д. № 8 от 2011 г. по описа на
Окръжния съд – Благоевград, ЕИК по БУЛСТАТ:
176042184, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
1117
Иван Стоянов Колев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Управление на отпадъците – Регион Добрич“ със седалище Добрич, ул.
България 12, в ликвидация по ф.д № 525/2006 г.
по описа на Добричкия окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си в срок 6
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
1223
Милен Анков Христов – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб София Хоукс“
(в ликвидация) с ЕИК 175846022, със седалище
и адрес на управление София, ж.к. Лагера, ул.
Балканджи Йово 15, вх. Б, ет. 2, ап. 23, вписано
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в регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел към СГС с решение по ф. д. № 759/2009 г., на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят писмено вземанията
си в срок 6 месеца от датата на обнародването на
поканата в „Държавен вестник“. Предявяването
се извършва на адреса на ликвидатора: София
1000, ж.к. Лагера, ул. Балканджи Йово 15, вх. Б,
ет. 2, ап. 23.
1228
Розалина Стефанова Димова – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Сдружение за
научно-техническо развитие „Комтех“ – Варна,
в ликвидация по ф.д. № 9196/91 на Варненския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на дружеството да предявят
вземанията си.
1138
Стоян Атанасов Мах лелиев – ликвидатор
на сдружение с нестопанска цел „Милосърдие
2005“ – в ликвидация по ф. д. № 2103/2006 на
Варненския окръжен съд, ЕИК по БУЛСТАТ:
148036936, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“ на
адреса на управление на сдружението: Варна,
бул. Съборни 31А.
1123

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2015 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
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