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УКАЗ № 146
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за водите, приет от ХLІІI Народно събрание
на 16 юли 2015 г.
Издаден в София на 28 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за во
дите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 81
от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г., бр. 47, 74
и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107 от 2003 г.,
бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и 94 от 2005 г.,
бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.; попр., бр. 66 от
2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от 2006 г., бр. 22 и
59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70 от 2008 г., бр. 12,
32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103 от 2009 г., бр. 61
и 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 35 и 80 от 2011 г.,
бр. 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 66 и 103 от 2013 г.,
бр. 26, 49, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 12, 14 и 17
от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се създава т. 8:
„8. извършване на контрол за техническото състояние и безопасната експлоатация на
язовирните стени и съоръженията към тях.“
§ 2. В чл. 9 ал. 6 се изменя така:
„(6) Управлението на басейново ниво в обхвата на една или няколко водосборни области
се осъществява в съответствие с държавната
политика по водите от басейнови дирекции
за управление на водите.“
§ 3. В глава първа се създава чл. 10д:
„Чл. 10д. (1) Интегрирането на политиката
по водите и отрасловите политики във водния
сектор се извършва от Координационен съвет
по водите, включващ министъра на околната
среда и водите, министъра на земеделието и храните, министъра на енергетиката,
министъра на икономиката, министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
министъра на здравеопазването, министъра на
вътрешните работи, министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и министъра на образованието и науката или
оправомощени от тях длъжностни лица, и
представител на Националното сдружение на
общините в Република България.

(2) Съветът по ал. 1:
1. осигурява координацията на дейностите

а) разрабо т ва нет о и изп ъ л нениет о на
плановете за управление на речните басейни
и на плановете за управление на риска от
наводнения;
б) финансирането и изпълнението на програмите от мерки по чл. 156н и на мерките
за постигане на целите за намаляване на вероятността и на неблагоприятните последици
от наводнения по чл. 146к, ал. 2, т. 2;
2. ежегодно до края на месец март обсъжда
изпълнението на националните програми за
плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от
наводнения в отделните сектори и определя
необходимите мерки, които министърът на
околната среда и водите предлага за приемане
от Министерския съвет;
3. разглежда доклади от областните управители за състоянието на водната инфраструктура и резултатите от контролната дейност
в областта.
(3) Съветът по ал. 1 се председателства от
министъра на околната среда и водите.
(4) Организацията и дейността на съвета
по ал. 1 се определят с правилник, приет от
Министерския съвет.“
§ 4. В чл. 13 ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4, буква „в“ думите „и микроязовирите“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 6. В чл. 20, ал. 5 думите „и правилника
по чл. 141, ал. 3“ се заличават.
§ 7. В чл. 46, а л. 1, т. 10 след д у мите
„чл. 119а, ал. 1, т. 5“ текстът до края се заличава.
§ 8. Създава се чл. 50а:
„Чл. 50а. (1) Разрешителните по чл. 50,
ал. 1 се преразглеждат относно съответствието с целите за опазване на околната среда
по чл. 156а, когато:
1. данните от мониторинга или друга информация и оценки показват, че целите за
опазване на околната среда, установени за
водно тяло, не се постигат или съществува
риск от влошаване на състоянието на водно
тяло или потенциала на изкуствено или силно
модифицирано водно тяло;
2. са констатирани несъответствия между
хидроморфологичните условия и екологичното
състояние на водно тяло или добрия екологичен потенциал на изкуствено или силно
модифицирано водно тяло;
3. за водното тяло са обосновани изключения по чл. 156б – 156ж, изискващи изпълнение
на определени условия.
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(2) Разрешителните по чл. 50, ал. 1 се
преразглеждат при всяка актуализация на
характеризирането на района за басейново
управление на водите по чл. 156з.
(3) Когато упражняването на правата по
разрешително по чл. 50, ал. 1 представлява
натиск върху състоянието на водите, допринасящ за влошаване на състоянието или непостигане на целите за опазване на околната
среда, или за неизпълнение на условията по
чл. 156б – 156ж, директорът на басейнова
дирекция планира изменение на разрешителното, а когато с изменение не могат да бъдат
постигнати целите или изпълнени условията – неговото прекратяване, като уведомява
титуляря на разрешителното и изпълнява
действията по чл. 74, ал. 1, т. 1.
(4) Изменението или прекратяването на
разрешителното по чл. 50, ал. 1 се включва
в програмите от мерки в съответния план за
управление на речните басейни.“
§ 9. В чл. 57 ал. 3 се изменя така:
„(3) Разрешителните за ползване на воден
обект за изземване на наносни отложения
се издават за срок не по-дълъг от срока на
действащия към датата на издаване на разрешителното план за управление на речния
басейн. В случаите по чл. 140 разрешителното
се издава на лицето, избрано за изпълнител
на тези дейности, за срока на изпълнение на
договора, сключен между него и областния
управител.“
§ 10. В чл. 58, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 4 след думите „чл. 119а, ал. 1, т. 5“
текстът до края се заличава.
2. В т. 5 след думата „подземните“ се добавя
„и повърхностните“.
§ 11. В чл. 60, ал. 4 се правят следните
изменения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5, буква „г“ думите „малкия язовир“ се заменят с „язовира“, а думите „в
съответствие с правилника по чл. 141, ал. 3“
се заличават.
§ 12. В чл. 72, ал. 1, т. 1 думите „и 74“ се
заличават.
§ 13. Член 73 се изменя така:
„Чл. 73. (1) Разрешителните, издадени по
реда на този закон, се изменят служебно от
органа по чл. 52, ал. 1, когато:
1. при характеризиране на района за басейново управление, в процеса на разработване
на плановете за управление на речните басейни, е установено, че съответно водно тяло не
може да постигне целите по чл. 156а за добро
състояние или потенциал при съществуващия
в момента на оценката натиск върху водите от
съответните дейности и е необходимо да бъдат
изпълнени условията по чл. 156б – 156ж – за
обосноваване на изключения;
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2. за водно тяло, за което в предходния
план за управление на речните басейни е обосновано изключение от целите по чл. 156а за
постигане на добро състояние или потенциал
и новата оценка показва, че е необходимо
допълнително намаляване на натиска, за да
бъдат изпълнени условията по чл. 156б – 156ж;
3. независимо от спазването на условията
в разрешителното възникнат противоречия с
обществените интереси.
(2) Разрешителните по ал. 1, т. 1 и 2 се
изменят от датата на приемане на съответния
план за управление на речните басейни.
(3) Разрешителните по ал. 1, т. 3 се изменят
по реда на чл. 75 – 77.“
§ 14. В чл. 74 ал. 1 се изменя така:
„(1) След установяване на обстоятелствата:
1. по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 2 директорът на
басейнова дирекция предписва на титулярите
на разрешителни условия и/или ограничения
за използване на водите за разрешените цели и
уведомява съответните органи по чл. 52, ал. 1
за необходимите изменения и включването
им в програмата от мерки;
2. по чл. 73, ал. 1, т. 3 органът по чл. 52,
ал. 1 започва служебно процедура за изменение на разрешителните за осигуряване на
съответствие с обществените интереси.“
§ 15. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. (1) Изменението на разрешителното
се обявява по реда на чл. 62а, когато изменението е по молба на лицето, в полза на което
е предоставено, или по реда на чл. 73, ал. 1,
т. 2 и се изменят параметрите на разрешеното
използване на водите.
(2) Обявяването на изменението на разрешителните по чл. 73, ал. 1, т. 1 и 2 се извършва
с обявяването на проекта на съответния план
за управление на речните басейни.“
§ 16. В чл. 76 ал. 1 се изменя така:
„(1) Органът по чл. 52, ал. 1:
1. издава решение за изменение или за
отказ за изменение на разрешителното – в
случаите по чл. 75, ал. 1, в едномесечен срок
от обявяването по чл. 62а;
2. издава решение за изменение на разрешителното – в случаите по чл. 75, ал. 2, в
едномесечен срок от приемането на плана за
управление на речните басейни.“
§ 17. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 7 се отменя;
б) създава се т. 8:
„8. обстоятелствата по чл. 50а, ал. 3, считано от датата на приемане на плана за управление на речните басейни.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) Решението за прекратяване на разрешителното по ал. 1, т. 8 се издава в едномесечен
срок от приемането на плана за управление
на речните басейни.“
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§ 18. В чл. 116, ал. 2, т. 8, буква „а“ думите „воден обект“ се заменят с „река Дунав и
водохранилищата“.
§ 19. В чл. 118в се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 по отношение
забраната за надвишаване на разполагаемите
ресурси на подземните водни тела от общото
черпене не се прилага за подземните водни
тела, за които е обосновано изключение по
чл. 156е, ал. 1, т. 2 и когато са изпълнени
изискванията по чл. 156е, ал. 2.“
§ 20. В чл. 118ж се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 след думите „чл. 119а, ал. 1,
т. 5“ текстът до края се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Не се разрешава изземване на наносни
отложения от водните обекти с изключение
на река Дунав и водохранилищата, както и
в случаите по чл. 140.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Не се разрешава ползване на река
Дунав и водохранилищата за изземване на
наносни отложения, когато изземването създава опасност от нарушаване на стабилитета
на съществуващи хидротехнически или други
съоръжения.“
§ 21. В чл. 118з, т. 4 след думите „чл. 119а,
ал. 1, т. 5“ текстът до края се заличава.
§ 22. В чл. 119а, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. територията на водосбора на повърхностните водни тела и земната повърхност
над подземните водни тела по чл. 119, ал. 1,
т. 1 и 2;“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. водните тела, определени като води
за отдих и водни спортове, включително определените зони с води за къпане, съгласно
наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 7;“.
3. В т. 5 след думите „защитените територии
и зони“ се добавя „определени или“.
§ 23. В чл. 120 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „т. 10 и т. 12“ се заменят
с „т. 13“.
2. В ал. 4 числото „12“ и запетаята пред
него се заличават.
§ 24. В чл. 122 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „т. 12“ се
заменят с „т. 13“.
2. В т. 3 думите „т. 17 и 18“ се заменят с
„т. 9 и 17“.
§ 25. В чл. 135, ал. 1 т. 10, 12, 18, 20 и 21
се отменят.
§ 26. В чл. 138, ал. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. В т. 7 пред думата „мерки“ се добавя
„прилагане на“, а след думите „от наводнения“
текстът до края се заличава.
2. Създава се нова т. 8:
„8. изпълнение на мерки за поддържане на
язовирните стени и съоръженията към тях в
изправно техническо състояние и осигуряване
на безопасната им експлоатация;“.
3. Създава се т. 9:
„9. изпълнение на дейности по незабавно
извеждане от експлоатация на язовирни стени
и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност
или ликвидация на такива язовирни стени и/
или съоръжения, ако възстановяването или
реконструкцията им са нецелесъобразни;“.
4. Досегашната т. 8 става т. 10.
§ 27. В чл. 138а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Областните управители назначават
комисии за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационното състояние на
язовирните стени и съоръженията към тях,
които:
1. анализират предоставената информация
по чл. 141, ал. 6 и извършват проверки на място на техническото състояние на язовирните
стени и съоръженията към тях;
2. предписват на собствениците на язовирните стени и/или на съоръженията към тях
изпълнението в определен срок на необходимите действия за осигуряване на техническата
им изправност и безопасната им експлоатация;
3. проверяват изпълнението на дейностите
по осигуряване на проводимостта на речното
легло на разстояние до 500 м от язовирните
стени;
4. съставят протокол за направените констатации и предписания в срок до 14 дни от
проверката по т. 1, който предоставят на областния управител и изпращат на собственика
на язовирната стена и/или съоръженията към
нея, на председателя на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор и на
директора на съответната басейнова дирекция, за предприемане на действия съобразно
правомощията им по този закон; протоколът
се изпраща и на кмета на общината, на чиято територия се намира язовирната стена и
съоръженията към нея.“
2. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) В комисиите по ал. 3 се включват
представители на:
1. Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор;
2. Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“ на Министерството
на вътрешните работи;
3. съответната областна администрация;
4. съответната басейнова дирекция.
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(5) Лицата по ал. 4 следва да притежават
необходимата за извършване на дейностите
по ал. 3 професионална квалификация, определена в наредбата по чл. 141, ал. 2.
(6) Областният управител може да привлича
допълнително експерти със съответната квалификация за участие в комисиите по ал. 3.“
§ 28. Член 138б се изменя така:
„Чл. 138б. При спор или неяснота относно
собствеността на язовир областният управител
осъществява организацията и техническата
му експлоатация до влизането в сила на
съдебното решение или до установяване на
собственика.“
§ 29. Създава се чл. 138в:
„Чл. 138в. (1) Ако собственикът на язовира и съоръженията към него не отговаря на
изискванията за оператор на язовирна стена
по смисъла на този закон, той задължително
възлага стопанисването, поддържането и
осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията
към нея на лице, което отговаря на тези
изисквания.
(2) Ако концесионерът или наемателят на
язовира и съоръженията към него отговаря
на изискванията за оператор на язовирна
стена, собственикът може да му възложи
изпълнението на тези функции с договора за
концесия или за наем.
(3) Определеният по реда на ал. 1 или 2
оператор на язовирна стена и на съоръженията към нея е длъжен да оказва необходимото
съдействие на собственика за изпълнение
на задълженията му по чл. 138а, ал. 3, т. 2,
чл. 141, ал. 1 и чл. 190а, ал. 1, т. 3, както и
да изпълнява възложените му дейности съобразно нормативните изисквания и с грижата
на добър стопанин.
(4) Операторът на язовирна стена е длъжен да предприеме действията от своята
компетентност за изпълнение на предписанията, дадени по реда на чл. 138а, ал. 3, т. 2
и чл. 190а, ал. 1, т. 3.
(5) Задълженията и отговорностите на
оператора на язовирна стена, както и редът и
начинът, по който ще осъществява дейността
си, се определят в наредбата по чл. 141, ал. 2.“
§ 30. В чл. 139 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Поддръжката и ремонтно-възстановителните дейности на язовири, хидротехнически и защитни съоръжения се осигуряват от
собствениците.“
2. В ал. 2 думата „поддържат“ се заменя с
„осигуряват поддръжката“.
§ 31. В чл. 140 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Контролът за изпълнение на дейностите
по чл. 138, ал. 4 се извършва от:
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1. председателя на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор или от
оправомощени от него длъжностни лица – за
дейностите по т. 8 и 9;
2. министъра на земеделието и храните
и министъра на регионалното развитие и
благоустройството или от оправомощени от
тях длъжностни лица – за дейностите по т. 1,
съгласно компетентността им по чл. 10;
3. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез
директора на Изпълнителната агенция за
проучване и поддържане на река Дунав или
от оправомощени от директора длъжностни
лица – за дейностите по т. 10;
4. директорите на басейнови дирекции или
от оправомощени от тях длъжностни лица – за
дейностите по т. 2 – 7.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато при огледа се установи, че за
поддържането проводимостта на речното легло освен дейностите по ал. 3 е необходимо и
изземване на наносни отложения, областният
управител:
1. възлага по реда на Закона за обществените поръчки изработването на технически
проект за изземването, като съгласува техническото задание за обществената поръчка с
директора на съответната басейнова дирекция
за съответствието є с този закон и наредбата
по чл. 135, ал. 1, т. 1а;
2. съгласува проекта по т. 1 с директора на съответната басейнова дирекция и
РИОСВ, възлага неговото изпълнение по реда
на Закона за обществените поръчки и определя
място за депониране на иззетия материал;
3. продава иззетия материал чрез търг, с
обявена начална цена не по-ниска от стойността на изчислената съгласно тарифата по
чл. 194, ал. 6, като средствата от продажбата
остават в бюджета на областната администрация и могат да се изразходват единствено за
мероприятия за защита от бедствия.“
3. Създават се нови ал. 7 и 8:
„(7) Директорът на съответната басейнова
дирекция издава разрешително за ползване
на воден обект за изземване на наносни
отложения на определения изпълнител по
ал. 6, т. 2. Условията и редът за издаване на
разрешителното се определят с наредбата по
чл. 135, ал. 1, т. 1а.
(8) Дейностите по ал. 6 се финансират от
областните администрации.“
4. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 9 и 10.
5. Създава се ал. 11:
„(11) При осъществяване на контрола за
изпълнение на дейностите по чл. 138, ал. 4
органите по ал. 2 дават задължителни предписания и при необходимост изискват съдействие от органите на Министерството на
вътрешните работи, от държавни и общински
органи и от юридически и физически лица.“
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§ 32. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Собствениците на водностопански
системи и х идротех ническ и съоръжени я,
включително на язовирни стени и/или съоръженията към тях, на хвостохранилища
и шламохранилища са длъжни да осигурят:
1. поддържането им в техническа изправност;
2. използването на измервателна и контролна апаратура за мониторинг на тяхната
дейност, отговаряща на изискванията на наредбата по ал. 2;
3. използването на информационна система, предоставена от Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор, съгласно
наредба, издадена от министъра на енергетиката по предложение на председателя на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
4. спазване на изискванията за техническа
и безопасна експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, определени в
наредбата по ал. 2;
5. регулиране на водните нива в язовирите
с цел намаляване на риска от наводнения.
(2) Условията и редът за осъществяване
на техническата и безопасната експлоатация
на язовирните стени и на съоръженията към
тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние се определят с наредба
на Министерския съвет по предложение на
председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Собствениците на язовирни стени и
съоръжения към тях са длъжни писмено да
уведомяват председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:
1. за определения оператор на язовирната
стена и съоръженията към нея – преди въвеждането в експлоатация на новоизградени
язовирни стени и съоръжения към тях;
2. при всеки избор или промяна на оператора на язовирната стена и съоръженията към
нея – в 7-дневен срок от промяната;
3. за резултатите от извършените периодични проверки по реда на наредбата по ал. 2.
(6) Информацията по ал. 5, т. 3 се изпраща
и на съответния областен управител за нуждите на комисията по чл. 138а, ал. 3.“
§ 33. Член 145 се изменя така:
„Чл. 145. (1) При опасност от наводнение,
при което могат да настъпят вредни последици за живота и здравето на хората, околната
среда и материалните ценности, които могат
да бъдат предотвратени или ограничени чрез
разрушаване на хидротехническо съоръжение
или на част от него, собственикът и лицето,
което стопанисва съоръжението, са длъжни
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да оказват пълно съдействие на кмета на
общината, на чиято територия се намира съоръжението, за извършването на необходимите
работи по съоръжението за предотвратяване
или ограничаване на очакваните вреди.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват по
заповед на кмета на съответната община,
съгласувано с областния управител и ръководителя на териториалното звено на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“.
(3) Разходваните средства за извършване
на дейностите по ал. 1, както и за възстановяване на диги, ако същите са били разрушени по реда на ал. 1, се възстановяват
с решение на Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.“
§ 34. В чл. 146ж, т. 3 думите „защитени
зони по чл. 6 от Закона за биологичното разнообразие“ се заменят със „зоните за защита
на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1, 2 и 5“.
§ 35. В чл. 146к, ал. 1, т. 1 думите „чл. 146б“
се заменят с „чл. 146г“.
§ 36. В чл. 151 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 1:
а) в буква „в“ накрая се поставя запетая и
се добавя „ежегодни отчети и необходимите
мерки за изпълнението им“;
б) в буква „к“ след думата „наводнения“
се добавя „и национални програми за изпълнението им“.
2. В ал. 3, т. 2 след думата „ниво“ се поставя
запетая и се добавя „включително ръководи
методически планирането на мониторинга и
разясняване на резултатите“.
§ 37. В чл. 155 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така:
„Директорът на басейнова дирекция изпълнява държавната политика на басейново
ниво, като:“;
б) точка 13 се отменя.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Директорът на басейновата дирекция за
управление на водите в Черноморския район
планира, разработва, актуализира и отчита
изпълнението на Морската стратегия и на
програмата от мерки за постигане на добро
състояние на морската околна среда съгласно
наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 19.“
§ 38. В чл. 155а, ал. 1, т. 4 след думата
„издава“ се добавя „или оправомощава определено от него длъжностно лице да издава“.
§ 39. В чл. 156а, ал. 1 се създава т. 3:
„3. зоните за защита на водите по чл. 119а
за постигане на целите на законодателството,
по силата на което е определена или обявена
зоната.“
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§ 40. В чл. 156б, ал. 1, т. 2 след думите
„ползите от“ се добавя „изкуствените или
силно“, след думата „средства“ се поставя
запетая, добавя се „значително по-добри като
екологична възможност“ и се поставя запетая.
§ 41. В чл. 156д, т. 4 след думата „тяло“
се добавя „до състоянието му преди тези
обстоятелства“.
§ 42. В чл. 156е се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Не е налице нарушение на този закон
в случаите, когато:
1. не е постигнато добро екологично състояние на повърхностните води или добър
екологичен потенциал на силно модифицираните водни тела или не е предотвратено
влошаване на състоянието им в резултат на
ново изменение на физичните характеристики
на повърхностното водно тяло;
2. не е постигнато предпазване от влошаване на състоянието на повърхностно водно
тяло – от отлично до добро, в резултат от нови
дейности за устойчиво човешко развитие със
социално-икономически ефект;
3. не е постигнато добро състояние на
подземните води или не е предотвратено
влошаване на състоянието им в резултат на
изменение на нивото им.“
2. Създават се ал. 3 – 10:
„(3) В програмите от мерки по чл. 156н,
ал. 2, т. 1, буква „а“ се планират мерки,
свързани с оценка на въздействието върху
околната среда, за дейности, които могат да
доведат до непостигане на добро състояние
или потенциал на съответно водно тяло или
до влошаване на състоянието му, свързани със:
1. ново изменение на физичните характеристики на повърхностни водни тела;
2. черпене на повърхностни води, когато:
а) сумата от проектното водно количество
и вече разрешените за черпене водни количества надвишават 60 на сто от постоянните
ресурси на прясна вода, при 95-процентна
обезпеченост за басейна на съответната река;
б) при черпенето на проектното водно количество и разрешените вече други черпения
има опасност да не се гарантира минимално
допустимият отток в реката в периода на
маловодие на реката;
3. черпене на подземни води чрез съществуващи или чрез нови водовземни съоръжения, когато:
а) разрешеното черпене от водното тяло
надвишава 60 на сто от разполагаемите ресурси от подземни води за предходната година;
б) мониторингът на нивата показва понижаване на водните нива в пунктовете за
мониторинг.
(4) В програмите от мерки по чл. 156н, ал. 2,
т. 1, буква „а“ се планират мерки, свързани
с оценка на въздействието върху околната
среда, и за:
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1. всички нови дейности във водни тела,
в които състоянието е по-ниско от добро и
съответната дейност е натискът, който допринася за това, включително изграждане
на язовири и водноелектрически централи,
черпене на повърхностни и подземни води;
2. водни тела, за които в предходния план
за управление на речните басейни са приложени изключения по ал. 1.
(5) В случаите по ал. 3 и 4, когато инвестиционното предложение попада в обхвата
на приложение № 2 към Закона за опазване
на околната среда, при преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда се вземат
предвид:
1. изпълнението на изискванията по ал. 2;
2. алтернативните решения по ал. 7 за
съответното инвестиционно предложение.
(6) Оценката на кумулативното въздействие на всички вече разрешени дейности в
границите на водното тяло се отчита в случаите по ал. 3 и 4 – за всяко инвестиционно
предложение.
(7) За всяко инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на ал. 3 и 4, се включва
оценка за изпълнението на изискванията по
ал. 2, включително за всяко алтернативно
решение, като се:
1. разглеждат предложените мерки за намаляване на неблагоприятното въздействие
върху състоянието на водното тяло и други,
свързани с него компоненти на околната среда;
2. оценява ползата за обществото или за
човешкото здраве и безопасност, или за устойчивото развитие и се сравняват с ползите
за околната среда и за обществото от постигането на добро състояние на водите;
3. оценяват другите възможни варианти
за постигане на ползите от инвестиционното
предложение, които са технически осъществими и не изискват прекомерни разходи и
които няма да доведат до изменения или
отклонения в състоянието на водното тяло,
и се обосновават причините, поради които
е избрана алтернатива, водеща до такива
изменения и отклонения.
(8) Когато дейности по ал. 3 и 4 не попадат
в обхвата на приложение № 1 и приложение
№ 2 към Закона за опазване на околната среда,
оценките по ал. 7 се извършват в рамките на
екологичната оценка на плановете за управление на речните басейни.
(9) Специфичните критерии за извършване на оценките по ал. 6 – 8 се определят с
методика за прилагане на изключенията по
чл. 156б – 156е, одобрена от министъра на
околната среда и водите.
(10) Оценките по ал. 6 – 8 се включват в
плановете за управление на речните басейни
като обосновка на приложените изключения
по ал. 1.“
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§ 43. В чл. 156и, ал. 2 се създава т. 4:
„4. преградните съоръжения, които нарушават непрекъснатостта на реките.“
§ 44. В чл. 156н, ал. 2, т. 9 след думата „модифицирани“ се поставя запетая и се добавя
„включително издаването и преразглеждането,
а при необходимост – служебното изменение
или прекратяване на разрешителните по
чл. 44 за водовземане от повърхностни води
и разрешителните за ползване на воден обект
по чл. 46, ал. 1“.
§ 45. В чл. 156о, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „условията в“ се заличават.
2. В т. 4 думите „17 и 18“ се заменят с „9
и 17“.
§ 46. В чл. 186 след думата „водовземане“
се добавя „или ползване на воден обект“.
§ 47. В чл. 188, ал. 1, т. 4 накрая се добавя „и разрешителните за ползване на воден
обект за изземване на наносни отложения от
река Дунав“.
§ 48. В чл. 190 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията контролира
ползването за транспортни цели на вътрешните
морски води и водите на териториалното море
и на водите на река Дунав.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Председателят на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор или
оправомощени от него длъж ностни лица
контролират изпълнението на:
1. предписанията на комисиите по чл. 138а,
ал. 3;
2. мерките за осигуряване на изправно
техническо състояние на язовирните стени и
съоръженията към тях и за безопасната им
експлоатация;
3. дейности по извеждане от експлоатация
и/или ликвидация на язовирни стени и съоръжения към тях;
4. дейности по чл. 145, ал. 2.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане
на река Дунав контролира изпълнението на
условията в разрешителните за ползване на
воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав.“
§ 49. Създават се чл. 190а и 190б:
„Чл. 190а. (1) Председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
или оправомощените от него длъжностни
лица по чл. 190, ал. 4 имат право:
1. на свободен достъп до контролираните
от тях язовирни стени и до съоръженията
към тях;
2. да изискват необходимите данни, сведения, обяснения и друга информация;
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3. да дават задължителни предписания
на собствениците на язовирни стени и/или
на съоръженията към тях съобразно правомощията си по този закон, включително за
извършване на мерки и действия за изясняване
на техническото състояние и на условията
за експлоатация на контролираните обекти, както и да определят срок за тяхното
изпълнение;
4. да съставят актове за установяване на
административни нарушения съобразно правомощията си по този закон.
(2) Собствениците, наемателите, концесионерите и операторите на язовирни стени и на
съоръженията към тях са длъжни да оказват
необходимото съдействие на контролните
органи по ал. 1 при изпълнение на правомощията им по този закон. При неосигуряване
на достъп до контролираните язовирни стени и до съоръженията към тях достъпът се
осигурява със съдействието на органите на
Министерството на вътрешните работи.
(3) Собствениците, на които са дадени
задължителни предписания, уведомяват писмено председателя на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор за изпълнението им в определения за това срок.
Чл. 190б. (1) За резултатите от проверката
контролните органи по чл. 190, ал. 4 съставят протокол, към който прилагат събраните
документи и обяснения, като съдържанието
на протокола се определя в наредбата по
чл. 141, ал. 2.
(2) Протоколът се изготвя в срок до 14 дни
след проверката, изпраща се на собственика
и на оператора на язовирна стена и се публикува на интернет страницата на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор.
(3) Екземп л я р о т п ро токола, как то и
информация за изпълнението на дадените
задължителни предписания се изпращат на
областния управител по местонахождението
на язовира.“
§ 50. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Икономическото регулиране се основава на следните принципи:
1. възстановяване на разходите за водните услуги, включително на тези за околната
среда и за ресурса;
2. замърсителят плаща.“
2. В ал. 2 се създава т. 3:
„3. определят такси за водовземане, за
ползване на воден обект и за замърсяване,
като елемент от възстановяването на ресурсните разходи и на разходите за околна
среда и осигуряващи приноса на различните
водоползватели към възстановяването на
разходите за водни услуги.“
3. Създава се ал. 3:
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„(3) Прилагането на принципите по ал. 1
се извършва, като се взема предвид и икономическият анализ по ал. 2, т. 1, разработен
съгласно чл. 192а.“
§ 51. В чл. 192б след думите „чл. 192, ал. 2,
т. 2“ се поставя запетая и се добавя „таксите
по чл. 192, ал. 2, т. 3“.
§ 52. В чл. 194 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2:
аа) в буква „а“ думите „повърхностните
води“ се заменят с „река Дунав и водохранилища“;
бб) създава се буква „г“:
„г) нарушаване на непрекъснатостта на
река от съоръженията по чл. 156и, ал. 2, т. 4;“.
б) точка 3 се изменя така:
„3. такса за замърсяване:
а) за заустване на отпадъчни води в повърхностни води;
б) за отвеждане на замърсители в подземните води;
в) от дифузни източници от селското стопанство; тази такса не се заплаща, ако се
заплаща такса по буква „а“ или „б“.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Таксата по ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“
се определя на базата на отнетия обем вода
и съответните норми за водопотребление,
определени в наредбата по чл. 117а.“
3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Таксата по ал. 1, т. 2 се определя на
базата на:
1. разрешен обем на изземване – в случаите
по буква „а“;
2. височината на преградното съоръжение – в случаите по буква „г“.
(5) Таксите по ал. 1, т. 3 се определят:
1. по буква „а“ за замърсяване от:
а) канализационни системи на населени
места, селищни и курортни образувания – въз
основа на годишното факт у рирано водно
количество от ВиК оператора за потребителите, които ползват услугата „отвеждане
на отпадъчни води“ в куб. м, с корекционни
коефициенти, отчитащи вида на водоприемника, броя на заустванията и степента на
пречистване;
б) промишлени предприятия, формиращи
биоразградими промишлени отпадъчни води,
и от други обекти, формиращи отпадъчни
води само с битов характер – въз основа на
годишното количество зауствани отпадъчни
води в повърхностния воден обект, с корекционните коефициенти по буква „а“;
в) промишлени предприятия извън случаите
по буква „б“ – като сума от:
аа) таксата, определена въз основа на
годишния товар по химична потребност от
кислород за промишлените отпадъчни води,
зауствани в повърхностния воден обект, с
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корекционни коефициенти в зависимост от
броя на приоритетно опасните, приоритетните
и специфичните вещества, и
бб) таксата за битовите отпадъчни води,
определена въз основа на годишното количество зауствани битови отпадъчни води в
повърхностния воден обект;
г) производствени отпадъчни води, които
нямат битов характер и са заустени в канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания – въз основа на
количеството, веществата и показателите на
отпадъчните води, съгласно писмен договор с
ВиК оператора, с корекционните коефициенти
по буква „в“, подбуква „аа“;
2. по буква „б“ – въз основа на годишното
количество на отвежданите води и концентрацията на характерни замърсители, за които в
разрешителното са определени максимално
допустими стойности;
3. по буква „в“ – с наредба на Министерския съвет, по предложение на министъра
на земеделието и храните, съгласувано с министъра на околната среда и водите, с която
се определят размерът, редът и начинът за
изчисляване и заплащане на таксите.“
4. Създават се нови ал. 7, 8 и 9 и ал. 10:
„(7) Таксата по ал. 5:
1. точка 1:
а) буква „а“ се включва в признатите годишни разходи, формиращи необходимите
годишни приходи на ВиК операторите;
б) буква „г“ не се включва в признатите
годишни разходи, формиращи необходимите
годишни приходи на ВиК операторите, а се
заплаща индивидуално от потребителите
чрез ВиК оператора, предоставящ услугата
„отвеждане на отпадъчни води“;
2. точка 3 се заплаща индивидуално от
собственика или ползвателя на стопанството
или лицето, което пуска на пазара продукти
за растителна защита.
(8) А ко тит ул ярят на разрешителното
изгради и експлоатира система за непрекъснат автоматизиран мониторинг и когато
показанията на системата са валидирани от
контролиращия орган, таксата по ал. 1, т. 3,
буква „а“ се определя на базата на реалните
товари на замърсяващите вещества.
(9) За възстановяването на разходите за
околна среда и ресурсните разходи се определя корекционен коефициент за завишаване
на таксата:
1. за водовземане – при самостоятелно
водоснабдяване (чрез собствени водовземни
съоръжения);
2. за замърсяване:
а) във водни тела, химичното или екологичното състояние на които е по-ниско от добро;
б) в зони за защита на водите;
в) при заустване в пресъхващите, карстовите и пониращите реки, както и в малките
и средните реки, определени в наредбата по
чл. 135, ал. 1, т. 9.
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(10) Таксата по ал. 1, т. 2, буква „г“ се дължи
до въвеждане в експлоатация на съоръжение,
осигуряващо непрекъснатостта на реката.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 11 и в нея:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „ Такса
по ал. 1 не се заплаща в случаите:“;
б) създават се т. 6, 7 и 8:
„6. замърсяване от дифузни източници от
селското стопанство при:
а) отглеждане на животни за задоволяване
на собствени потребности на домакинството,
при брой на различните видове животни съгласно наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност;
б) биологично отглеждане на животни,
пчели и аквакултури;
7. за водовземане с цел създаване на нови,
възстановяване и/или поддържане на местообитания и/или местообитания на видове,
включително влажни зони, в територии – част
от Националната екологична мрежа по смисъла на чл. 3 от Закона за биологичното
разнообразие, в които поддържането и/или
подобряването на водния режим е важен
фактор за тяхното опазване; в тези случаи не
се допуска използването на иззетата вода за
дейност, насочена към упражняване на професия или занаят и реализиране на печалба;
8. за изземване на наносни отложения в
случаите по чл. 140.“
6. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно
ал. 12 и 13.
§ 53. В чл. 198в се правят следните изменения:
1. В ал. 7 думите „три четвърти“ се заменят
с „две трети“.
2. В ал. 9 думите „всички гласове“ се заменят с „гласовете на присъстващите по ал. 7“.
§ 54. В чл. 198л се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „тарифа за ВиК услугата
за група потребители“ се заменят с „цена на
ВиК услуга“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Принципът по ал. 1 се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне
на вода на потребителите и/или на други
ВиК оператори“ и „отвеждане на отпадъчните
води“. Цената за ВиК услугата „пречистване
на отпадъчни води“ може да се определя
диференцирано за групи потребители в зависимост от степента на замърсеност по реда на
Закона за регулиране на водоснабдителните
и канализационните услуги и актовете по
неговото прилагане.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 55. Създава се чл. 199б:
„Чл. 199б. (1) Председателят на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощено от него длъжностно
лице прилага принудителни административни
мерки, като разпорежда със заповед:
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1. забрана за ползването и за достъпа до
язовир, който се експлоатира при неспазване
на изискванията на наредбата по чл. 141, ал. 2;
2. извеждане от експлоатация на язовирни
стени и на съоръжения към тях;
3. временно извеждане от експлоатация
на язовирни стени и на съоръженията към
тях с цел предотвратяване на опасността от
авария на съоръженията до привеждането
им в състояние, отговарящо на техническите
норми.
(2) Към извеждане от експлоатация и/или
ликвидиране на язовирни стени и съоръженията към тях се пристъпва след извършване на
индивидуална и комплексна оценка на работата и ефективността на язовирните стени и
съоръженията към тях по работен проект и по
процедура съгласно изискванията в наредбата
по чл. 141, ал. 2.
(3) При н у д и т ел н и т е а д м и н ис т рат и вн и
мерки по ал. 1 за язовирите по приложение
№ 1 към чл. 13, т. 1 се прилагат с решение
на Министерския съвет.
(4) Оспорването на актовете по ал. 1 и 3
не спира изпълнението им.“
§ 56. В чл. 200, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 23 се изменя така:
„23. изземва наносни отложения от водни
обекти с механизация и без разрешително – от
20 000 до 50 000 лв.;“.
2. В т. 24 думите „118в“ се заменят със
„118в, ал. 1“.
3. Създава се нова т. 38:
„38. не изпълни задължение по чл. 141,
ал. 1 – от 1000 до 10 000 лв.;“.
4. Създават се т. 39 – 41:
„39. не изпълни предписание по чл. 138а,
ал. 3, т. 2 и чл. 190а, ал. 1, т. 3 – от 1000 до
20 000 лв.;
40. не изпълни заповед по чл. 199б, ал. 1
и 3 – 10 000 лв.;
41. не изпълн ява за дъл жението си по
чл. 138в, ал. 1 – от 10 000 до 50 000 лв.“
5. Досегашната т. 38 става т. 42.
§ 57. В чл. 201 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 200, ал. 1“ се
добавя „с изключение на нарушенията по
т. 16 и т. 34 – 41“.
2. В ал. 2 след думата „постановления“ се
добавя „по ал. 1“.
3. Създават се нова ал. 11 и ал. 12:
„(11) Актове за нарушенията по чл. 200,
ал. 1, т. 38 – 41 се съставят от длъжностни
лица, оправомощени от органа по чл. 190, ал. 4.
(12) На казат ел н и т е пос та новлен и я по
ал. 11 се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от оправомощени от него
длъжностни лица.“
4. Досегашната ал. 11 става ал. 13.
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§ 58. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. „водоносен хоризонт“ е един или повече
слоеве от скали или други геоложки пластове,
разположени под повърхността, които имат
достатъчна порестост и водопропускливост,
позволяваща значителен поток или черпене
на значителни количества подземни води;“
б) в т. 16, буква „б“ след думата „средно
многогодишните“ се добавя „максимални“;
в) в т. 17 думите „подземните води от находищата“ се заличават, а думата „посочени“
се заменя с „посочените“;
г) точка 56 се изменя така:
„56. „естествени ресурси на подземните
води“ са д ъ лгосрочната годишна средна
стойност на общо подхранване на подземното
водно тяло;“
д) точка 77 се изменя така:
„77. „значима и устойчива тенденция за
повишаване“ е всяко статистическо и екологично значимо повишаване на концентрацията на замърсител, група от замърсители
или изменение на показател на замърсяване
в подземните води, за което е преценено, че
е необходимо обръщане на тенденцията в
съответствие с чл. 156а, ал. 1, т. 2, буква „в“;“
е) в т. 92 думите „т. 12“ се заменят с „т. 13“;
ж) създават се т. 93 – 99:
„93. „домакинство“ са съпрузите, лицата,
живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако
живеят при тях;
94. „язовир“ е водностопанска система,
включваща водния обект, язовирната стена,
съоръженията и събирателните деривации;
95. „оператор на язовирна стена“ е физическо лице хидроспециалист или юридическо
лице, което разполага със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите
по стопанисване, поддържане и експлоатация
на язовирни стени и на съоръженията към
тях, възложени му от собственика;
96. „натиск върху състоянието на водите“ е
всяка човешка дейност, която може да окаже
неблагоприятно въздействие върху състоянието на водите;
97. „зона за защита на водите“ е територията на водосбора на повърхностно водно
тяло или земната повърхност над подземно
водно тяло;
98. „находище на минерална вода“ е подземно водно тяло или част от него, съдържащо
минерални води, еднотипни по химически
състав и свойства;
99. „замърсяване от дифузен източник“ е
замърсяване в резултат от човешка дейност,
което не е заустване на отпадъчни води в
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повърхностни води и/или отвеждане на замърсители в подземните води, концентрирано
в определена точка.“
2. Параграф 2в се изменя така:
„§ 2в. Този закон въвежда изискванията
на Директива 2000/60/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г.
за установяване на рамка за действията на
Общност та в област та на политиката за
водите, Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври
2007 г. относно оценката и управлението
на риска от наводнения (OB, L 288/27 от 6
ноември 2007 г.) и чл. 11 и 12 на Директива
2008/105/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 16 декември 2008 г. за определяне
на стандарти за качество на околната среда
в областта на политиката за водите, за изменение и последваща отмяна на директиви
82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/
ЕИО, 86/280/ЕИО на Съвета и за изменение
на Директива 2000/60/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета (ОВ, L 348/84 от 24
декември 2008 г.).“
§ 59. В преходните и зак лючителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн., ДВ, бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 31, ал. 1 накрая се добавя „или
от търговски дружества, чийто капитал е
собственост на други търговски дружества с
държавно участие“.
2. Параграф 32 се отменя.
§ 60. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 9, ал. 8 се създава изречение трето:
„ВиК системите и съоръженията – публична
държавна собственост, се завеждат в баланса
на областните администрации на съответната
обособена територия.“
2. В § 12, т. 2 след думата „оператор“ се
добавя „на язовирна стена“.
3. В § 14:
а) в ал. 1 думите „2015 г.“ се заменят с
„2016 г.“, а думите „2016 г.“ се заменят с
„2017 г.“;
б) в ал. 5 след думата „услуги“ се поставя
точка и текстът до края се заличава.
§ 61. В останалите текстове на закона думите „и микроязовири“ и „и микроязовирите“
се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 62. (1) Наредбата по чл. 141, ал. 2 и методиката по чл. 156е, ал. 9 се издават в срок до
6 месеца от влизането в сила на този закон.
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(2) Наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2, 7,
11 и 13 и тарифата за таксите за водовземане,
за ползване на воден обект и за замърсяване
по чл. 194, ал. 6 се привеждат в съответствие
с изискванията на този закон в срок до една
година от влизането му в сила.
(3) До привеж дането на наредбите по
чл. 135, ал. 1, т. 7 и 13 в съответствие с този
закон се прилагат отменените наредби по
чл. 135, ал. 1, т. 10 и 12, доколкото не противоречат на този закон.
(4) До привеждането на тарифата по чл. 194,
ал. 6 в съответствие с изискванията на този
закон таксите за водовземане, за ползване на
воден обект и за замърсяване се изчисляват
и заплащат по досегашния ред.
§ 63. Разрешителните за ползване на воден
обект за изземване на наносни отложения, с
изключение на тези за река Дунав и водохранилищата, издадени до влизането в сила на
този закон, запазват своята валидност и се
прекратяват след изтичането на срока, за който
са издадени, като не се прилага чл. 78, ал. 2.
§ 64. Започнатите до влизането в сила
на този закон процедури за промяна на собствеността на обекти по отменения § 32 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
водите (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95
от 2009 г.) се довършват по досегашния ред.
§ 65. (1) Отписването от баланса на търговск ите дру жества – ВиК оператори, на
земи – публична държавна и/или публична
общинска собственост по чл. 15 и 19, се извършва в срок от 6 месеца след определяне
на санитарно-охранителните зони около водовземните съоръжения за питейно-битово
водоснабдяване.
(2) В срок от 6 месеца след определянето на
санитарно-охранителните зони ВиК операторите предприемат всички правни и фактически
действия за отписването по ал. 1, включително
при необходимост предприемат счетоводни и
регулационни процедури за отделяне на пояс
I на санитарно-охранителните зони съгласно
заповедта на компетентния орган, и изпращат
на министъра на регионалното развитие и благоустройството списък, съдържащ посочване
и индивидуализация на земите, представляващи пояс I на санитарно-охранителна зона,
намиращи се в обособената територия.
(3) За разпределение на собствеността на
земите от пояс I на санитарно-охранителните зони между държавата и общините се
подписват протоколи по образец, утвърден от
министъра на регионалното развитие и благоустройството. Протоколите за разпределение
са допълнение към протоколите по § 9 от
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преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г.).
(4) Разпоредбите на § 9 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите
(ДВ, бр. 103 от 2013 г.) се прилагат съответно
и за разпределението и отписването на земите
публична собственост.
§ 66. Всички язовири на територията на
страната се привеждат в съответствие с изискването на чл. 138в, ал. 1 в срок до една година
от влизането в сила на този закон.
§ 67. Собствениците на язовирни стени и
на съоръжения към тях, които са в експлоатация, уведомяват писмено председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор за действащия оператор
на язовирната стена в 14-дневен срок от влизането в сила на този закон.
§ 68. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн.,
ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм., бр. 30, 65 и 102 от
2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г.,
бр. 66 и 103 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 17
от 2015 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 1, изречение първо думите „които
се предлагат по потребителски групи в зависимост от потребяваното количество вода
и технологията на добиване и доставяне на
водата“ се заличават;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) ВиК операторите прилагат принципа
на единна цена на ВиК услуга на обособената
територия. Принципът се спазва задължително за цените на ВиК услугите „доставяне на
вода на потребителите и/или на други ВиК
оператори“ и „отвеждане на отпадъчните
води“. Цената за ВиК услугата „отвеждане на
отпадъчни води и пречистване“ може да се
определя диференцирано за групи потребители
в зависимост от степента на замърсеност по
реда на този закон и актовете по неговото
прилагане.“;
в) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
2. В чл. 21, ал. 1, т. 3 думите „ал. 3“ се
заменят с „ал. 4“.
3. В чл. 34, ал. 1 думите „ал. 2“ се заменят
с „ал. 3“.
4. В § 1, ал. 1, т. 4 от допълнителната
разпоредба думите „4 на сто“ се заменят с
„2,5 на сто“.
§ 69. Такса за замърсяване от дифузни
източници от селското стопанство се дължи
от 1 януари 2017 г.
§ 70. Параграф 26, § 27, т. 2, относно чл. 138а,
ал. 4, т. 1, § 31, т. 1, относно чл. 140, ал. 2, т. 1,
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§ 32, т. 1, относно чл. 141, ал. 1, т. 2 и 3, § 48,
т. 2, § 49, 55, 56 и § 57, т. 3, относно чл. 201,
ал. 11 и 12, влизат в сила от 1 януари 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 16 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4825
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по поли
тиките за българите в чужбина
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:

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по въп
росите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с
чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Здравко Димитров Димит
ров като член на Комисията по въпросите на
децата, младежта и спорта.
2. Избира Антон Ангелов Долапчиев за
член на Комисията по въпросите на децата,
младежта и спорта.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 23 юли 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5023

1. Освобождава Румен Динев Желев като
член на Комисията по политиките за българите в чужбина.
2. Избира Руслан Здравков Тошев за член
на Комисията по политиките за българите в
чужбина.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 23 юли 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5025

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Времен
ната анкетна комисия за проверка и оценка
на състоянието на енергетиката в Република
България към 31 януари 2015 г.
Народното събрание на основание чл. 35
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по регио
нална политика, благоустройство и местно
самоуправление
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 във връзка с
чл. 14, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Здравко Димитров Димит
ров като член на Комисията по регионална
политика, благоустройство и местно само
управление.
2. Избира Румен Динев Желев за член на
Комисията по регионална политика, благо
устройство и местно самоуправление.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 23 юли 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5024

РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка
на състоянието на енергетиката в Република
България към 31 януари 2015 г. до 30 ноември 2015 г.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 28 юли 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5102

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за произвеждане на
тайно гласуване при избора на омбудсман
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и Решение на Народното събрание за приемане
на Процедурни правила за условията и реда
за предлагане на кандидати, представянето
и публичното оповестяване на документите,
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изслушването на кандидатите за омбудсман и
за тайното гласуване при избора на омбудсман
(ДВ, бр. 53 от 14.07.2015 г.)
РЕШИ:
Избира Комисия за произвеждане на тайно
гласуване при избора на омбудсман в състав
от 9 народни представители – по един от
всяка парламентарна група и един народен
представител, нечленуващ в парламентарна
група, както следва:
Председател: Евгени Димитров Стоев – народен представител от парламентарната група
от ПП ГЕРБ.
Ч ленове: Георг и Чен ков Търнова л и йски – народен представител от парламентарната група от БСП лява България,
Хюсеин Хасан Хафъзов – народен представител от парламентарната група на Движение
за права и свободи,
Иван Кирилов Иванов – народен представител от парламентарната група на Реформаторски блок,
Ва лен т и н К и ри лов К асабов – народен
представител от парламентарната група на
Патриотичен фронт,
Стефан Георгиев Кенов – народен представител от парламентарната група на Български
демократичен център,
Миглена Дойкова Александрова – народен
представител от парламентарната група на
партия АТАК А,
Иван Славов Иванов – народен представител от парламентарната група на АБВ, и
Ана Георгиева Баракова – народен представител, нечленуващ в парламентарна група.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 28 юли 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
5103

РЕШЕНИЕ

за произвеждане на национален референдум
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 5 от Конституцията
на Република България и чл. 10, ал. 1, т. 2 и
чл. 13, ал. 8 от Закона за пряко участие на
гражданите в държавната власт и местното
самоуправление
РЕШИ:
Да се произведе национален референдум
със следния въпрос:
„Подкрепяте ли да може да се гласува и
дистанционно по електронен път при про
извеждане на изборите и референдумите?“.
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Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 28 юли 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
5104

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 127
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Хелена Пилсас Алин –
извънреден и пълномощен посланик на Кралство Швеция в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за особено
големите є заслуги за укрепването и развитието на българо-шведските отношения.
Издаден в София на 10 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
4858

УКАЗ № 130
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Марси Рийс – извънреден и пълномощен посланик на Съединените
американски щати в Република България,
с орден „Стара планина“ първа степен за
изключителния є принос за задълбочаване
и разширяване на приятелските отношения
между двете страни.
Издаден в София на 15 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
4859

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

УКАЗ № 131

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Шаул Камиса Раз – извънреден и пълномощен посланик на Държавата
Израел в Република България, с орден „Стара
планина“ втора степен за изключителния му
принос за развитието и задълбочаването на
българо-израелските отношения.
Издаден в София на 17 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
4860

УКАЗ № 132
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Мирослав Николаев Комаров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във
Федерална република Нигерия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4996

УКАЗ № 133
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Веселин Благоев Делчев за
извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република
Нигерия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 юли 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4997
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192
ОТ 23 ЮЛИ 2015 Г.

за утвърждаване на единни разходни стандар
ти за финансиране през 2015 г. на държавните
културни институти, осъществяващи дейности
в областта на сценичните изкуства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Утвърждава единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности
в областта на сценичните изкуства с базов
компонент за един лев реализирани приходи
от брой продадени билети от собствени театрални/музикални продукти, както следва:
1. драматични и драматично-куклени теат
ри – по 2,50 лв. за 1 лв. приходи;
2. куклени театри – по 3 лв. за 1 лв. приходи;
3. филхармонии, опери, музикално-балетни
центрове и фолклорни ансамбли – по 6 лв. за
1 лв. приходи;
4. Софийската опера и балет, музикалнодраматични театри, театрално-музикални
центрове и експериментални институти – по
4 лв. за 1 лв. приходи;
5. симфониети – по 8 лв. за 1 лв. приходи.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 се определят на
база фактическите приходи от продажба на
билети за съответното тримесечие до размера
на утвърдените в началото на годината приходи по бюджета на всеки културен институт.
Чл. 3. Средствата от държавния бюджет,
определени по реда на чл. 23а, ал. 3 от Закона за закрила и развитие на културата за
2015 г., не могат да надвишават средствата,
определени по този ред и предоставени през
2014 г. за всеки културен институт.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 34 на Министерския съвет от 2015 г. за утвърждаване
на единни разходни стандарти за финансиране
на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните
изкуства (ДВ, бр. 16 от 2015 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 23а, ал. 3, т. 1 от Закона за закрила
и развитие на културата.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5026
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193
ОТ 23 ЮЛИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната за
2015 г., свързани с финансово осигуряване на
приноса на Република България за поддържа
нето на Афганистанските сили за сигурност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на отбраната
за 2015 г. в размер 760 000 лв. за финансово
осигуряване на приноса на Република България за поддържане на Афганистанските сили
за сигурност за 2015 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. по политика в
областта на съюзната и международна сигурност, бюджетна програма „Членство в НАТО
и ЕС и международно сътрудничество“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се променят показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. Средствата над 760 000 лв. до фактическия размер на левовата равностойност
на 500 000 щатски долара към датата на извършване на превода по сметката на Доверителния фонд за Афганистанската национална
армия е за сметка на преструктуриране на
разходите в бюджета на Министерството на
отбраната за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2015 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на отбраната да предприеме необходимите действия за превеждане
на финансовите средства по сметка на доверителния фонд.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5027
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195
ОТ 27 ЮЛИ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 90 на Министерския съвет от 2000 г. за
условията и реда за предоставяне на стипендии
на студентите, докторантите и специализан
тите от държавните висши училища и науч
ни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.;
попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от
2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение
№ 7622 на Върховния административен съд от
2003 г. – бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от
2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г.,
бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 70 от 2008 г., бр. 13 и
79 от 2009 г., бр. 96 от 2011 г., бр. 62 от 2012 г.,
бр. 62 от 2013 г. и бр. 23 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8, ал. 1, т. 1 думите „в размер
105 лв.“ се заменят с „в размер 150 лв.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 септември 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5060

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196
ОТ 27 ЮЛИ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2015 г. за
финансово осигуряване на дейностите по
Национална програма „Оптимизация на учи
лищната мрежа“, одобрена с Решение № 299
на Министерския съвет от 2015 г. за одобря
ване на национални програми за развитие на
средното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери
в размер 3 302 745 лв. за финансово осигуряване
на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена
с Решение № 299 на Министерския съвет от
2015 г. за одобряване на национални програми
за развитие на средното образование, разпределени по общини съгласно приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено
образование и обучение в предучилищното
възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в
предучилищното възпитание и подготовка и
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в училищното образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2015 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия
за делегираните от държавата дейности за
сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния

ВЕСТНИК

БРОЙ 58

бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
във връзка с т. 3 от Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на
национални програми за развитие на средното
образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата по модули на Национална програма „Оптимизация на училищната
мрежа“ за 2015 г.
Област

Община

Модул
Модул
Модул
„Оптими„Рационали„Оптимизиране на
зиране на
зация на мре- вътрешната струкучилищната жата от про- тура на училищата,
мрежа“
фесионалните
детските градини
училища“
и самостоятелните
общежития“

Общо

Благоевград

Банско

19 646

19 646

Благоевград

Белица

7 936

7 936

Благоевград

Благоевград

43 787

43 787

Благоевград

Гоце Делчев

15 011

15 011

Благоевград

Кресна

582

582

Благоевград

Петрич

32 111

32 111

Благоевград

Разлог

14 226

14 226

Благоевград

Cандански

5 170

5 170

Благоевград

Xаджидимово

19 037

19 037

Благоевград

Якоруда

1 136

1 136

Бургас

Бургас

222 965

222 965

Бургас

Kарнобат

24 736

24 736

Бургас

Mалко Tърново

22 771

22 771

Бургас

Поморие

8 749

8 749

Бургас

Pуен

17 197

17 197

Бургас

Cозопол

6 580

6 580

Бургас

Средец

12 963

12 963

Bарна

Aксаково

Bарна

Bарна

Bарна

Bълчи дол

13 653

13 653

129 091

129 091

20 355

20 355
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Модул
Модул
Модул
„Оптими„Рационали„Оптимизиране на
зиране на
зация на мре- вътрешната струкучилищната жата от про- тура на училищата,
мрежа“
фесионалните
детските градини
училища“
и самостоятелните
общежития“

Общо

Bарна

Провадия

13 649

13 649

Bарна

Cуворово

9 822

9 822

Bелико Tърново

Bелико Tърново

38 669

38 669

Bелико Tърново

Горна Oряховица

8 889

8 889

Bелико Tърново

Eлена

7 146

7 146

Bелико Tърново

Лясковец

321

321

Bелико Tърново

Cвищов

21 888

28 637

Bидин

Брегово

507

507

Bидин

Bидин

68 745

68 745

Bидин

Грамада

5 976

5 976

Bраца

Борован

6 932

6 932

Bраца

Bраца

75 004

75 004

6 749

Bраца

Kриводол

6 253

6 253

Bраца

Mездра

31 007

31 007

Bраца

Mизия

4 472

4 472

Bраца

Oряхово

13 183

13 183

Габрово

Габрово

41 925

41 925

Габрово

Дряново

15 143

25 780

Габрово

Cевлиево

26 397

26 397

Габрово

Tрявна

7 484

7 484

Добрич

Балчик

412

10 937

Добрич

Генерал Тошево

18 085

18 085

Добрич

Добрич

46 077

46 077

Kърджали

Aрдино

0

5 969

Kърджали

Джебел

4 865

4 865

Kърджали

Kирково

7 954

7 954

10 637

10 525

5 969

Kърджали

Kърджали

3 170

4 253

Kърджали

Mомчилград

1 083

4 042

4 042

Kърджали

Черноочене

1 579

1 579

Kюстендил

Бобов дол

2 088

2 088

Kюстендил

Бобошево

575

575

Kюстендил

Kюстендил

53 643

53 643

Kюстендил

Tрекляно

3 426

3 426

Ловеч

Aприлци

7 958

7 958

Ловеч

Луковит

8 959

8 959

Ловеч

Tроян

15 601

15 601

Mонтана

Берковица

13 503

13 503

Mонтана

Бойчиновци

5 572

5 572

Mонтана

Bършец

9 959

9 959

Mонтана

Георги Дамяново

9 023

9 023

Mонтана

Mонтана

11 474

11 474
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Модул
Модул
Модул
„Оптими„Рационали„Оптимизиране на
зиране на
зация на мре- вътрешната струкучилищната жата от про- тура на училищата,
мрежа“
фесионалните
детските градини
училища“
и самостоятелните
общежития“

Общо

Пазарджик

Белово

11 340

11 340

Пазарджик

Bелинград

10 000

10 000

Пазарджик

Cептември

15 476

15 476

Перник

Перник

41 855

41 855

Перник

Pадомир

3 148

3 148

Плевен

Гулянци

11 409

11 409

Плевен

Долна Mитрополия

20 182

20 182

Плевен

Искър

Плевен

Левски

Плевен

Плевен

31 918

31 918

Плевен

Червен бряг

21 797

21 797

Плевен

Kнежа

2 408

2 408

301

274

575

15 171

15 171

Пловдив

Aсеновград

54 544

54 544

Пловдив

Брезово

630

630

Пловдив

Kарлово

4 385

4 385

Пловдив

„Mарица“

8 392

8 392

Пловдив

Пловдив

132 869

132 869

Пловдив

Първомай

53 759

53 759

Пловдив

Pаковски

1 272

1 272

Пловдив

„Pодопи“

20 523

20 523

Pазград

Завет

4 140

4 140

Pазград

Исперих

11 237

11 237

Pазград

Kубрат

25 053

25 053

Pазград

Pазград

42 872

42 872

Pазград

Цар Калоян

Pусе

Бяла

Pусе

Bетово

Pусе

Иваново

Pусе

Pусе

74 331

74 331

Pусе

Cливо поле

14 232

14 232

Cилистра

Cилистра

29 740

29 740

Cилистра

Tутракан

6 991

6 991

Cливен

Kотел

11 215

11 215

Cливен

Cливен

22 661

22 661

Cмолян

Баните

6 711

6 711

Cмолян

Девин

7 364

7 364

Cмолян

Златоград

12 011

12 011

Cмолян

Mадан

23 938

23 938

Cмолян

Hеделино

4 592

4 592

Cмолян

Pудозем

9 844

9 844

Cмолян

Cмолян

18 334

18 334

2 002

2 002

13 775

13 775

947

947

20 093

20 093
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Община

Cмолян

Чепеларе

София-град

Столична община

Софийска област
Софийска област
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Модул
Модул
Модул
„Оптими„Рационали„Оптимизиране на
зиране на
зация на мре- вътрешната струкучилищната жата от про- тура на училищата,
мрежа“
фесионалните
детските градини
училища“
и самостоятелните
общежития“

Общо

2 421

2 421

582 834

582 834

Ботевград

10 027

10 027

Eтрополе

2 657

2 657

Софийска област

Ихтиман

10 242

10 242

Софийска област

Kопривщица

7 634

7 634

Софийска област

Пирдоп

1 739

1 739

Софийска област

Правец

23 280

23 280

Софийска област

Cвоге

4 099

4 099

Софийска област

Cливница

5 688

5 688

Софийска област

Челопеч

4 172

4 172

Cтара Загора

Kазанлък

42 567

42 567

Cтара Загора

Павел баня

13 267

13 267

Cтара Загора

Pаднево

19 367

19 367

Cтара Загора

Cтара Загора

71 531

71 531

Cтара Загора

Чирпан

5 731

5 731

Tърговище

Aнтоново

3 953

3 953

Tърговище

Oмуртаг

24 814

24 814

Tърговище

Oпака

1 512

1 512

Tърговище

Попово

8 414

15 164

Tърговище

Tърговище

62 916

62 916

Xасково

Димитровград

4 357

4 357

Xасково

Mаджарово

8 800

8 800

Xасково

Cвиленград

10 328

10 328

Xасково

Tополовград

13 136

13 136

Xасково

Xасково

44 519

44 519

Шумен

Велики Преслав

6 941

6 941

Шумен

Венец

2 052

2 052

Шумен

Kаспичан

338

338

Шумен

Hови пазар

11 430

11 430

Шумен

Cмядово

4 339

4 339

Шумен

Xитрино

8 389

8 389

Шумен

Шумен

57 467

57 467

Ямбол

Болярово

6 905

6 905

Ямбол

Eлхово

11 176

11 176

Ямбол

„Tунджа“

18 768

18 768

Ямбол

Ямбол

50 407

50 407

3 260 731

3 302 745

6 750

ОБЩО:
5061

31 377

10 637
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197
ОТ 27 ЮЛИ 2015 Г.

за приемане на Правилник за функциите,
задачите и устройството на Националния
център по наркомании
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Правилникът за функциите, задачите и устройството на
Националния център по наркомании, приет с
Постановление № 69 на Министерския съвет
от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 3 от 2005 г. и бр. 46 от 2006 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за функциите, задачите и устройството на
Националния център по наркомании
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С правилника се уреждат функциите, задачите и устройството на Националния
център по наркомании, наричан по-нататък
„Центъра“.
Чл. 2. Центърът е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище в София и
е второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на здравеопазването.
Чл. 3. Приходите на Центъра се формират от:
1. субсидии от държавния бюджет;
2. дарения и завещания;
3. услуги, осъществявани от Центъра, поискани от физически или юридически лица;
4. нау чноизследователска и експер т на
дейност;
5. такси за участие в специализирано обучение, провеждано от Центъра;
6. международни проекти и програми.
Раздел II
Функции и задачи
Чл. 4. (1) Центърът осъществява:
1. координация и методическо ръководство
по проблемите на употребата, злоупотребата и
зависимостта от наркотични вещества, включително на дейностите, свързани с превенция
на употребата на наркотични вещества, с лечение и психосоциална рехабилитация на лица,
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злоупотребяващи или зависими от наркотични
вещества, както и намаляване на вредите от
употребата на наркотични вещества;
2. специализиран контрол на лечебната
дейност, осъществявана от програмите за
лечение на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества;
3. експертна дейност в областта на наркоманиите;
4. научни изследвания в областта на злоупотребата и зависимостите от наркотични
вещества;
5. участие в подготовката на проекти на
нормативни актове в областта на наркотичните вещества и прекурсорите;
6. участие в научни форуми от национално
и международно значение по проблемите на
наркоманиите;
7. методическо ръководство по отношение
на изграждането и развитието на национална
публична информационна система по проблемите, свързани с наркотиците;
8. функции на Национален фокусен център
за наркотици и наркомании;
9. представителство на Република България
в обединената европейска информационна
система в областта на наркотиците и наркоманиите.
(2) Центърът осъществява своята дейност
самостоятелно и в сътрудничество с останалите здравни и лечебни заведения, както и с
други ведомства, организации и институции.
(3) Центърът осъществява дейността си
в съответствие със Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите,
нормативните актове по прилагането му и
действащите национални и международни
стандарти в областта на превенцията, лечението и психосоциалната рехабилитация
на лица, злоупотребяващи или зависими от
наркотични вещества.
Раздел III
Ръководство на Центъра
Чл. 5. (1) Центърът се ръководи и представлява от директор.
(2) Директор на Центъра може да е лице с
образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, с призната специалност
по психиатрия и с квалификация по здравен
мениджмънт.
(3) Директорът заема длъжността въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса
на труда от министъра на здравеопазването.
Трудовият договор се сключва с министъра
на здравеопазването.
Чл. 6. Директорът:
1. ръководи, контролира и отговаря за
цялостната дейност на Центъра;
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2. представлява Центъра пред трети лица;
3. отговаря за целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджета на Центъра;
4. утвърждава правилник за вътрешния
ред на Центъра;
5. утвърждава длъжностното разписание
и поименното разписание на длъжностите в
Центъра;
6. отчита своята дейност пред министъра
на здравеопазването.
Чл. 7. (1) Директорът се подпомага от дирекционен съвет, който е съвещателен орган
и се състои от директора на Центъра, директорите на дирекции и главния счетоводител.
(2) Дирекционният съвет дава становища
по осъществяването и координирането на
дейността на Центъра, по управлението на
човешките и материалните ресу рси и по
разходването на бюджета.
(3) При обсъждане на въпроси, свързани
с работното време, почивките, отпуските,
трудовите възнаграждения и условията на
труда, дирекционният съвет заседава с участието на представителите на синдикалните
организации в Центъра.
Чл. 8. (1) Общото събрание на Центъра се
състои от всички работещи в него.
(2) Общото събрание в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда взема решения
за разпределянето и начина на използване на
средствата за социално-битово и културно
обслужване, както и по други въпроси, предоставени му от законодателството.
Чл. 9. (1) Към Центъра може да се създаде
научен съвет, в чийто състав се включват
всички служители на центъра, притежаващи
образователна и научна степен или с научна
степен, както и външни лица с образователна и
научна степен или научна степен. Директорът
на Центъра по право е член на научния съвет.
(2) Научният съвет приема планове, предложения и отчети, свързани с научноизследователската и методическата дейност на Центъра, и обсъжда учебни програми и учебната
дейност на Центъра.
Раздел IV
Структура на Центъра
Чл. 10. В Центъра функционират три дирекции:
1. дирекция „Административно-стопанско
и правно обслужване“;
2. дирекция „Национален фокусен център
за наркотици и наркомании, проучвания и
информация“;
3. дирекция „Методологическо ръководство
и координация на дейностите за намаляване
търсенето на наркотици“.
Чл. 11. Дирекция „Административно-стопанско и правно обслужване“:
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1. изготвя и актуализира длъжностното
щатно разписание и поименното разписание
на длъжностите в Центъра;
2. организира и участва в разработването,
актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики на служителите в
Центъра;
3. изготвя актове и документи, свързани с
трудовите правоотношения на служителите, и
поддържа личните им трудови досиета;
4. организира и участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси
по Кодекса на труда;
5. организира и контролира правилното
изготвяне и отчитане на документите за
командировки в страната и чужбина на служителите в Центъра;
6. организира и осигурява дейността по
административното обслужване на физически
и юридически лица;
7. организира и извършва деловодната и
куриерската дейност в Центъра, систематизира и съхранява документи в съответствие
с изискванията на Закона за Националния
архивен фонд;
8. организира и координира изготвянето
на договорите, по които Центърът е страна;
9. осигурява финансово-счетоводното обслу ж ване, управлението и ползването на
недви ж имите имоти и дви ж имите вещи,
предоставени на Центъра;
10. съвместно с директорите на дирекции
изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на Центъра;
11. съхранява, стопанисва и води на отчет
инвентара, съоръженията и обзавеждането на
Центъра и осигурява снабдяването с материали, консумативи и резервни части;
12. организира провеждането на процедури
по възлагане на обществени поръчки;
13. организира, контролира и отговаря за
поддържането, изправността и сигурността
на лока лната м режа, ком у никац ионно то
оборудване, компютърната техника и други;
14. организира и контролира дейностите
по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в сградата;
15. организира и контролира дейностите,
свързани с осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд;
16. организира и контролира хигиенизирането на работните помещения в сградата
на Центъра;
17. извършва други дейности, произтичащи
от законните разпореждания на директора
на Центъра.
Чл. 12. Дирекция „Национален фокусен
център за наркотици и наркомании, проучвания и информация“:
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1. осъществява методическа подготовка,
ръководство и контрол, както и координация
при изграждането и функционирането на национална публична информационна система
по проблемите, свързани с наркотиците;
2. изпълнява функциите на национално
звено за връзка, координация и сътрудничество с Европейския център за мониторинг
на наркотици и наркомании (EMCDDA) и с
Европейската мрежа за информация в областта
на наркоманиите (REITOX);
3. осъществява сътрудничество с чу ждестранни и меж дународни институции в
областта на изследователската практика и
функционирането на националните и международните публични информационни системи
по проблемите, свързани с наркотиците;
4. инициира, организира, възлага, контролира, подпомага и развива научноизследователска дейност в съответствие с актуалната
европейска практика, която обхваща теоретични и приложни изследвания в областта
на употребата на наркотици и психоактивни
вещества в България;
5. събира, класифицира, обработва, съхранява, анализира и разпространява информация,
свързана с наркотиците и наркоманиите;
6. изготвя и внася за одобряване в Националния съвет по наркотичните вещества
национален доклад по проблемите, свързани
с наркотиците в България;
7. осъществява дейности по функционирането и развитието на ключовите индикатори на Европейската информационна мрежа – употреба сред населението, проблемна
употреба, инфекциозни заболявания, свързани с употреба на наркотици, смъртност,
свързана с наркотици, търсене на лечение,
свързано с употребата на наркотици, както
и на системата за ранно предупреждение за
нови психоактивни вещества;
8. създава експертни работни групи с участието на специалисти от различни институции
във връзка с функционирането и развитието
на ключовите индикатори на Европейската
информационна мрежа;
9. инициира, организира, възлага, контролира и подпомага:
а) периодичното осъществяване на проучвания-оценки относно броя и структурата
на проблемно употребяващите наркотични
вещества в България в съответствие с актуалната европейска практика;
б) периодичното осъществяване на специфични проучвания относно поведенчески
характеристики на проблемно употребяващите
наркотични вещества в България в съответствие с актуалната европейска практика;
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в) събирането на актуални данни относно
броя на смъртните случаи, свързани с употребата на наркотични вещества и с нивото
на смъртност сред употребяващите наркотици
в България;
10. организира, контролира и поддържа
функционирането на информационна система
за профила и характеристиките на лекуващите се по повод на употребата на наркотични
вещества в България;
11. организира, координира и подпомага
функционирането на система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества
в България;
12. осъществява дейности по реализиране на
Договора за безвъзмездна помощ за действие
между Европейския център за мониторинг
на наркотици и наркомании и Националния
център по наркомании.
Чл. 13. Дирекция „Методологическо ръководство и координация на дейностите за
намаляване търсенето на наркотици“:
1. осъществява координация и методическо ръководство на дейностите, свързани
с превенция на употребата на наркотични
вещества, намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, лечение и
психосоциална рехабилитация на лица, които
са били зависими или са злоупотребявали с
наркотични вещества;
2. разработва програми за превенция на
употребата на наркотични вещества, за психосоциална рехабилитация и за намаляване
на здравните вреди от употребата на наркотични вещества;
3. разработва програми и методи за работа
в областта на лечението на лица, зависими
от наркотични вещества;
4. осъществява мониторинг на програмите
за превенция на употребата на наркотични
вещества, програмите за лечение и психосоциална рехабилитация и програмите за
намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества, които се реализират
на територията на страната;
5. изготвя становища по проекти на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти за съответствието им с Наредба № 24
от 2004 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Психиатрия“;
6. дава съгласи я за осъществяване на
програми за психосоциална рехабилитация;
7. дава съгласия за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата
на наркотични вещества, които се осъществяват на територията на страната;
8. поддържа база данни на лицата, осъществяващи програми за превенция и психосоциална рехабилитация, и на лицата, които
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осъществяват програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества;
9. поддържа служебна база данни на лицата, включени в програми за лечение с опиеви
агонисти и агонисти-антагонисти;
10. осъществява специализирано обучение
на ръководители на програми и на работещи
в областта на превенцията, лечението, психосоциалната рехабилитация и намаляването
на вредите от употребата на наркотични
вещества;
11. осъществява специализиран контрол на
лечебната дейност, осъществявана от програмите за лечение на лица, злоупотребяващи
или зависими от наркотични вещества;
12. извършва специализирани лабораторни
изследвания и експертизи, свързани с дейността на Центъра.
Раздел V
Организация на работа в Центъра
Чл. 14. Работното време на работещите в
Центъра е 8 часа дневно в работните дни на
седмицата, от 9,00 до 17,30 ч., с обедна почивка
30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
Чл. 15. (1) Документите, получени в Центъра, се завеждат във входящ регистър, като
се отбелязват датата и часът на получаването.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
(3) Редът за образуване и движение на
служебните преписки се определя с вътрешни
правила, утвърдени от директора.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 80, ал. 4 и чл. 86, ал. 3
от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите.
5062

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198
ОТ 27 ЮЛИ 2015 Г.

за създаване на Национален контратерорис
тичен център
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Национален контратерористичен център, наричан по-нататък
„Центъра“.
(2) Центърът е разположен в Държавна
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).
Чл. 2. (1) Центърът осигурява координация
и взаимодействие между компетентните държавни структури при прилагането на мерки за
противодействие на тероризма, насилствения
екстремизъм и радикализацията.
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(2) Центърът предоставя непосредствено
информация в непрекъснат денонощен режим
на компетентните държавни структури, необходима за разкриване, предотвратяване и
пресичане на терористични заплахи.
(3) Центърът чрез председателя на ДАНС,
след съгласуване с главния секретар на Министерството на вътрешните работи, директора
на Националната разузнавателна служба,
директора на служба „Военна информация“
и с директора на служба „Военна полиция“
в Министерството на отбраната, предоставя
едновременно еднаква по обем и съдържание
информация на Президента на Република
България, на председателя на Народното
събрание и на министър-председателя, съдържаща оценка за състоянието на средата
за сигурност във връзка със заплахите от
тероризъм, насилствен екстремизъм и радикализация.
Чл. 3. (1) Дейностите на Центъра се осъществяват от служители на ДАНС, Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, служба „Военна
информация“ и служба „Военна полиция“ в
Министерството на отбраната, които са определени от техните ръководители.
(2) Общото ръководството на Центъра се
осъществява от служител на ДАНС, определен
със заповед на нейния председател. Ръководителят се подпомага от един от определените
по ал. 1 служители в Министерството на
вътрешните работи.
Чл. 4. Центърът осъществява дейностите
си при взаимодействие с Министерството
на вътрешните работи, Министерството на
отбраната, Министерството на външните
работи, Министерството на икономиката,
Министерството на енергетиката, Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Агенция
„Митници“, Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“
към министъра на правосъдието, Държавната
агенция за бежанците, Агенцията за ядрено
регулиране, дирекция „Вероизповедания“ на
Министерския съвет, Върховната касационна
прокуратура, Националната следствена служба
и с Националната служба за охрана.
Чл. 5. (1) За осигуряване дейностите на
Центъра се изгражда комуникационно-информационна инфраструктура, осигуряваща
достъп до необходимите информационни ресурси на структурите по чл. 3, ал. 1 съгласно
действащото законодателство.
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(2) В Центъра може да се интегрира и информация от автоматизирани информационни
системи на други министерства и ведомства.
Чл. 6. Дейностите и организацията на
работа на Центъра се определят с правила,
утвърдени от министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната, председателя
на ДАНС и от директора на Националната
разузнавателна служба.
Чл. 7. Логистичното осигуряване на Центъра се осъществява от ДАНС.
Чл. 8. Разходите за осъществяване на
дейността на Центъра са за сметка на утвърдените разходи по бюджетите на съответните
първостепенни разпоредители с бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основаниe чл. 105, ал. 2 от Конституцията на
Република България.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на минист ъра на вът решните
работи, председателя на ДАНС, директора
на Националната разузнавателна слу жба,
директора на служба „Военна информация“
и на директора на служба „Военна полиция“
в Министерството на отбраната.
§ 3. Командироването по чл. 4, ал. 1 от
Постановление № 191 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален
контратерористичен център (ДВ, бр. 59 от
2014 г.) на служителите от Министерството
на вътрешните работи, Министерството на
отбраната и на Националната разузнавателна
служба се прекратява.
§ 4. В десетдневен срок от влизането в
сила на постановлението ръководителите на
министерствата и ведомствата по чл. 3, ал. 1
определят със заповед служителите, които ще
изпълняват дейности в Центъра.
§ 5. В двадесетдневен срок от влизането
в сила на постановлението ръководителите
на министерствата и ведомствата по чл. 4
определят служители за контакт с Центъра.
§ 6. В двадесетдневен срок от влизането в
сила на постановлението ръководителите по
чл. 6 утвърждават правила за дейностите и
организацията на работа на Центъра.
§ 7. Постановление № 191 на Министерския
съвет от 2014 г. за създаване на Национален
контратерористичен център (ДВ, бр. 59 от
2014 г.) се отменя.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5063
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РЕШЕНИЕ № 544
ОТ 23 ЮЛИ 2015 Г.

за административно-териториална промяна в
община Черноочене, област Кърджали – за
криване на населено място
На основание чл. 32, ал. 1 във връзка с
чл. 19, ал. 2 и чл. 20 от Закона за админист рат ивно-тери ториа лното уст ройст во на
Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
За к ри ва населено т о м яс т о с. Бед рово
(03132) от община Черноочене (KRZ35), област
Кърджали (KRZ).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5028

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № Із-1669 от 2012 г. за реда за създаване,
поддържане и водене на регистър на добро
волните формирования за преодоляване или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от
тях (ДВ, бр. 67 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) С тази наредба се определя редът за
създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования (ДФ),
персоналния идентификационен номер на
доброволците и на лицата по чл. 40, ал. 4 от
Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).“
§ 2. В чл. 2, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. изготвят уведомления до кметове на
общини за регистрираните ДФ, за вписаните
промени и/или за заличените ДФ;“.
§ 3. В чл. 3 ал. 2 и 5 се отменят.
§ 4. В чл. 4, ал. 2 думите „чл. 9, ал. 1 без
лични данни за доброволците“ се заменят с
„чл. 9, ал. 1, т. 1 – 7“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изр. първо в основния текст думите „след съгласуване с началника на районна
служба „Пожарна безопасност и защита на
населението“ (РСПБЗН)“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
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§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В 14-дневен срок от датата на вписването
на доброволците в регистъра длъжностните
лица по чл. 2, ал. 1 изготвят удостоверение за
персонален идентификационен номер на всеки
доброволец, което се подписва от директора
на ГДПБЗН – МВР, или от оправомощени от
него длъжностни лица (приложение № 5).“
2. В ал. 3, изр. второ думите „чл. 91з, ал. 2
ЗМВР“ се заменят с „чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и
5 – 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 7. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) При настъпили промени в
състава на ДФ кметът на общината подава
заявление в 14-дневен срок от настъпване на
съответните обстоятелства (приложение № 7).
(2) В с л у ч а й н а в п и с в а н е н а н о в/и
доброволец/и в състава на регистрираното
ДФ към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. декларации на доброволците за съгласие личните им данни да бъдат обработвани
(приложение № 2);
2. копия от сключените договори с доброволците;
3. копие от решение на общинския съвет.“
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При преустановяване дейността на доброволното формирование кметът на общината
подава заявление за заличаване (приложение
№ 8) от регистъра в 14-дневен срок от решението на общинския съвет.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 9. Създава се глава трета с чл. 12 – 17:
„ Г л а в а

т р е т а

ОПРЕДЕЛ ЯНЕ ПЕРСОН А ЛЕН ИНДЕНТИФИК АЦИОНЕН НОМЕР НА ЛИЦАТА
ПО ЧЛ. 40, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА
ПРИ БЕДСТВИЯ
Чл. 12. (1) Лице, навършило 16 години и ненавършило 18 години, може да бъде обучавано
за доброволец, без да изпълнява конкретни
задачи по предотвратяване или овладяване
на бедствия, пожари и извънредни ситуации
и отстраняване на последиците от тях.
(2) Лицето по ал. 1 е необходимо да подаде
до кмета на съответната община следните
документи:
1. заявление за обучение, подписано от
заявителя и родителя/попечителя (приложение № 9);
2. документ, удостоверяващ, че лицето е
клинично здраво.
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(3) Документите по ал. 2 се съхраняват в
общината за период не по-малък от 5 години.
Чл. 13. (1) Документите, подадени от лицата по чл. 40, ал. 4 от Закона за защита при
бедствия, се разглеждат от комисия, назначена
от кмета на общината, в която задължително участва представител на териториалната
структура на ГДПБЗН – МВР.
(2) Комисията изготвя списък на допуснатите кандидати за обучение (приложение № 10),
утвърден от кмета на общината, включващ:
1. област;
2. община;
3. трите имена на лицата по чл. 40, ал. 4
ЗЗБ и дата на раждане.
(3) Кметът изпраща копие от списъка по
ал. 2 в ГДПБЗН – МВР, в 14-дневен срок.
(4) След завършване на обучението се изготвя протокол (приложение № 11), който се
изпраща в 14-дневен срок в ГДПБЗН – МВР,
от кмета на съответната община.
(5) Кметът издава служебна бележка на
лицата по чл. 40, ал. 4 ЗЗБ при успешно завършен първоначален основен курс на обучение.
(6) При настъпила промяна кметът уведомява ГДПБЗН – МВР, в 14-дневен срок.
Чл. 14. (1) В 14-дневен срок от получаване на списъка на допуснатите кандидати
длъжностните лица по чл. 2, ал. 1 определят
персоналния идентификационен номер на
лицата по чл. 40, ал. 4 ЗЗБ.
(2) Персоналният идентификационен номер
по ал. 1 включва: буквите МД (млад доброволец), пореден номер на общината (приложение № 4) и пореден номер на съответния
млад доброволец.
(3) Списъкът с имената на доброволците и
съответните персонални идентификационни
номера се предоставя на кмета от директора
на ГДПБЗН – МВР, или от оправомощени от
него длъжностни лица.
Чл. 15. (1) Въз основа на протокола по
чл. 13, ал. 4 кметът предлага на доброволеца
сключването на договор по смисъла на чл. 42,
ал. 1, т. 6 ЗЗБ.
(2) След сключване на договор по ал. 1
кметът на общината подава заявление за
вписване в регистъра на доброволните формирования.
Чл. 16. При установяване на непълноти
или несъответствие с изискванията на наредбата в подадените документи директорът на
ГДПБЗН – МВР, или оправомощени от него
длъжностни лица писмено уведомяват кмета
на общината в 14-дневен срок.
Чл. 17. Обучението на лицата по чл. 40,
ал. 4 ЗЗБ е първоначалният основен курс на
обучение съгласно чл. 22 от Наредбата за реда
за създаване и организиране на дейността на
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доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари
и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях, приета с ПМС № 123 от
2012 г. (ДВ, бр. 50 от 2012 г.).“
§ 10. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 1,
т. 3 думите „че съм съгласен/а личните ми
данни във връзка с Наредба № Iз-1669 от
2012 г. за реда за създаване, поддържане и
водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на
бедствия, пожари и извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от тях да бъдат
обработени за целите на регистъра на доброволните формирования“ се заменят с „че съм
съгласен/а община ........... и ГДПБЗН – МВР,
да съх ран яват и обработват личните ми
данни съгласно изискванията на Закона за
защита на личните данни и за целите на
регистъра на доброволните формирования
съгласно Наредба № Iз-1669 от 2012 г. за
реда за създаване, поддържане и водене на
регистър на доброволните формирования за
преодоляване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях“.
§ 11. В приложение № 4 към чл. 7 се добавя
„265. Сърница“.
§ 12. Приложение № 6 към чл. 10, ал. 3
се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 10, ал. 3
Лице
ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ
...........……………………………………………………………..............………..
ОБЩИНА ………………………………………………………...............................
Карта на доброволец
снимка

Име ….………………...…...………………....................
Презиме …………………………...……................….......
Фамилия ……………………………...…..........................
ЕГН ….………………...……………....…...............…...
ПИН ….………………...……………...…................…...

Дата: ……………

Кмет на общината:.............................................
(подпис и печат)

Гръб
При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни аварийновъзстановителни работи за осигуряване на достъп до мястото на бедствието или
произшествието, до изкуствени и естествени водоизточници има право:
1. да влиза в жилищни, производствени и други сгради и помещения на физически и
юридически лица;
2. да разрушава сгради или части от тях, да разглобява конструкции, да отстранява,
унищожава или поврежда имущество или насаждения, когато няма друг начин за извършването
на дейността;
3. да изменя реда за движение и да ограничава достъпа на външни лица в района, където се
извършват дейностите, до пристигането на съответните компетентни органи;
4. да използва безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за осигуряване на
необходимите количества вода при бедствия, за гасене на пожари и при извънредни ситуации;
5. да извършва евакуация на хора и движимо имущество в района, където се извършват
дейностите.

Размери за унифициране на картите на доброволците: дължина – 8 см/височина – 6 см.“
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§ 13. Приложение № 7 към чл. 10а, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 10а, ал. 1

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – МВР

З А Я В Л Е Н И Е
ЗА ВПИСВАНЕ НА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ
В РЕГИСТЪРА Н А ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМ И РОВА Н И Я ЗА П РЕОДОЛ Я ВА Н Е И Л И
ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖ АРИ И
ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
от
........................................................................................,
(трите имена на кмета на общината)
община .........................., област ...........................
УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да бъдат вписани в регистъра на доброволните формирования следните настъпили
промени, касаещи доброволно формирование с
пореден номер .........................................................
1. Да бъдат регистрирани в състава на ДФ следните нови доброволци:
..................................................................................
За целта прилагам:
а. Декларация на доброволците за съгласие личните им данни да бъдат обработвани за целите
на регистъра;
б. Копие от сключените договори с доброволците;
в. Копие от решение на общинския съвет.
2. Да бъдат заличени от състава на ДФ, както
следва:
..................................................................................
(попълват се името и ПИН-ът на всеки доброволец, който е за заличаване)
3. Други промени
..................................................................................
Място: ............
С уважение:.............
Дата: …...........“

§ 14. Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 11, ал. 1

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ
„ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – МВР

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ФОРМ И РОВА Н И Е ЗА П РЕОДОЛ Я ВА Н Е И Л И
ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖ АРИ И
ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТЯХ
от
................................................................................. ,
(трите имена)
кмет на община ......................., област ...............
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УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Моля да бъде заличено доброволно формирование ..................... към община ..................... ,
област ................., с пореден номер за страната
..................................................................................
Прилагам:...........................................................
Копие от решението на общинския съвет за
закриване на доброволното формирование.
Гр. ..................
С уважение:.............
Дата: …...........“

ВЕСТНИК
№
1.
2.
3.
4.
....

С Т Р. 2 9

Трите имена

Председател: ..........................
(подпис)
Членове: 1. .............................
(подпис)
2. ..............................................
(подпис)
3. ..............................................
(подпис)
4. ..............................................
(подпис)
5. ..............................................
(подпис)

§ 15. Създават се приложения № 9 – 11:

„Приложение № 9
към чл. 12, ал. 2, т. 1
ДО
Г-Н/Г-Ж А ..............................
КМЕТ НА ОБЩИНА ..........
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ....................................................................... ,
(трите имена)
роден/а на ............................. в гр./с................ .
(дд/мм/гг)
УВАЖ АЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН
................................................................................. ,
Изразявам желание да участвам в обучение за
доброволец, без да изпълнявам конкретни задачи
по предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване
на последиците от тях.
Прилагам:
..................................................................................
(документ, удостоверяващ, че лицето е клинично здраво)
…………………. 20….. г.
С уважение:
гр./с. ……………………
...........................
Разрешавам в качеството ми на родител/
попечител
на .............................................................................
(трите имена)
да участва в обучение за доброволец съгласно
учебна програма за първоначален основен курс.
Родител/попечител:
(трите имена и подпис)

Приложение № 10
към чл. 13, ал. 2

УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА ОБЩИНА
..................................
..................................
(име и фамилия)
С П И С Ъ К
НА ДОПУСНАТИТЕ ЛИЦА ПО ЧЛ. 40, АЛ. 4
от ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ЗА
ОБУЧЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ....., ОБЛАСТ ..............
Днес, ........................., комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....................................................,
И ЧЛЕНОВЕ:
1. .........................................................................
2. ........................................................................
3. .........................................................................
4. .........................................................................
5. ........................................................................ ,
oдобри документите и допуска за участие в
обучение следните лица:

Дата на раждане

Приложение № 11
към чл. 13, ал. 4
УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ НА ОБЩИНА
..................................
..................................
(име и фамилия)
ПРОТОКОЛ
Днес, ...................., комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................................. ,
И ЧЛЕНОВЕ:
1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
4. ........................................................
5. ....................................................... ,
проведе изпит за обучение на лица по чл. 40,
ал. 4 от Закона за защита при бедствия от община .........................., област ...............................,
по Модул 1/Модул 2 или Модул ІІІ (изписва се
модулът, по който е проведено обучението).
№

Трите
имена

ПИН

Издържал/
неиздържал

1.
2.
3.
4.
....
Председател: .................................
(подпис)
Членове: 1. ..................................
(подпис)
2. .................................
(подпис)
3. ..................................
(подпис)
4. ..................................
(подпис)
5. ..................................
(подпис)“

4872

За министър:
Красимир Ципов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 59 от 2006 г. за управление на без
опасността в железопътния транспорт (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 88 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 47 и 101 от 2010 г., бр. 28 от
2012 г. и бр. 47 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 3 думите „железопътен
превозвач“ се заменят с „железопътно предприятие“.
§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „железопътните
превозвачи“ се заменят с „железопътните
предприятия“.
§ 3. В чл. 4, ал. 1 думите „железопътните
превозвачи“ се заменят с „железопътните
предприятия“.
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „превозвачите“ се заменя
с „железопътните предприятия“.
2. В ал. 2 думата „превозвачите“ се заменя
с „железопътните предприятия“.
3. В ал. 3 думата „превозвачите“ се заменя
с „железопътните предприятия“.
§ 5. В чл. 7, ал. 2 думата „превозвачите“
се заменя с „железопътните предприятия“,
а думите „за одобрение“ се заменят със „за
утвърждаване“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
„5. даване на приоритет на предотвратяването на тежки произшествия.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За изследване на железопътната система по отношение изпълнението на общите
критерии за безопасността и общите методи
за изчисляване на разходите при произшествие
се въвеждат общите показатели за безопасност
(приложение № 1).“
3. В ал. 6 думата „превозвачите“ се заменя
с „железопътните предприятия“.
§ 7. В чл. 10 думата „превозвачите“ се заменя с „железопътните предприятия“.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „превозвачите“ се заменя
с „железопътните предприятия“.
2. В ал. 2 думата „превозвачите“ се заменя
с „железопътните предприятия“.
§ 9. В чл. 12, ал. 1 думите „железопътните
превозвачи“ се заменят с „железопътните
предприятия“.
§ 10. В чл. 17, ал. 1 думата „превозвачите“
се заменя с „железопътните предприятия“.
§ 11. В чл. 17а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „железопътните превозвачи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
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2. В ал. 2 думите „железопътните превозвачи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
§ 12. В чл. 20, ал. 2 се създава изречение
второ:
„В националните правила за безопасност
се включват мерки и процедури, чрез които
се дава предимство на предотвратяването на
тежките произшествия.“
§ 13. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „железопътните превозвачи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „железопътния превозвач“
се заменят с „железопътното предприятие“;
б) в т. 4 след думата „безопасността“ се
поставя запетая и се добавя „включително
като се дава предимство на предотвратяването
на тежки произшествия“.
3. В ал. 3:
а) тoчка 6 се изменя така:
„6. правила за разследване на железопътни
произшествия и инциденти, съдържащи процедури, които гарантират, че произшествията,
инцидентите и ситуациите, близки до инциденти, се докладват, разследват и анализират
в съответствие с тази наредба и че се вземат
необходимите превантивни мерки;“
б) в т. 7 думата „превозвачите“ се заменя
с „железопътните предприятия“.
§ 14. В чл. 23 думата „превозвачите“ се
заменя с „железопътните предприятия“.
§ 15. В чл. 24 думата „превозвачите“ се
заменя с „железопътните предприятия“, а
„железопътни превозвачи“ – с „железопътни
предприятия“.
§ 16. В чл. 25 думите „железопътни превозвачи“ се заменят с „железопътни предприятия“.
§ 17. В чл. 26, ал. 1 думите „железопътен
превозвач“ се заменят с „железопътно предприятие“.
§ 18. Заглавието на раздел ІІ от глава трета
се изменя така:
„Раздел II
Сертификат за безопасност на железопътно
предприятие“.
§ 19. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „железопътният превозвач е изградил“ се заменят с „железопътното
предприятие е изградило“.
2. В ал. 4 думите „железопътния превозвач“
се заменят с „железопътното предприятие“.
§ 20. В чл. 35, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „железопътния превозвач“
се заменят с „железопътното предприятие“.
2. В т. 2 думите „железопътния превозвач“
се заменят с „железопътното предприятие“.
§ 21. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „железопътният превозвач“
се заменят с „железопътното предприятие“.
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2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „железопътния превозвач“
се заменят с „железопътното предприятие“,
думата „той“ с „то“, а думата „сам“ със „само“;
б) в т. 2 думите „железопътния превозвач“
се заменят с „железопътното предприятие“,
думата „той“ се заменя с „то“, а думата „сам“
със „само“.
3. В ал. 3 думите „железопътният превозвач
ще извършва сам“ се заменят с „железопътното
предприятие ще извършва само“.
4. В ал. 4 думите „железопътен превозвач,
кандидатстващ“ се заменят с „железопътно
предприятие, кандидатстващо“.
5. В ал. 5 думите „железопътен превозвач,
кандидатстващ“ се заменят с „железопътно
предприятие, кандидатстващо“.
§ 22. В чл. 40, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думите „железопътният превозвач“ се заменят с „железопътното
предприятие“.
2. В т. 2 думите „железопътния превозвач“
се заменят с „железопътното предприятие“.
3. В т. 3 думите „железопътния превозвач“
се заменят с „железопътното предприятие“.
§ 23. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „железопътния превозвач
е престанал“ се заменят с „железопътното
предприятие е престанало“.
2. В ал. 2 думите „на превозвача“ се заличават.
§ 24. В чл. 45, ал. 2, т. 1 думите „железопътния превозвач“ се заменят с „железопътното
предприятие“.
§ 25. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „железопътните превозвачи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
2. В ал. 2 думите „железопътните превозвачи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
§ 26. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „железопътните превозвачи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
2. В ал. 2 думата „превозвачи“ се заменя
с „железопътни предприятия“.
§ 27. В чл. 62а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „железопътните превозвачи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
2. В ал. 4 думите „железопътният превозвач“
се заменят с „железопътното предприятие“.
§ 28. В чл. 62б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 след думата „срок“ се добавя „до“.
2. В ал. 6 думите „железопътен превозвач“
се заменят с „железопътно предприятие“,
думата „сам“ със „само или сам“, а думите
„железопътния превозвач“ с „железопътното
предприятие“.
§ 29. В чл. 62ж, ал. 3, т. 2 думите „железопътния превозвач“ се заменят с „железопътното предприятие“.
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§ 30. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 9 думите „железопътен превозвач“ се заменят с „железопътно предприятие“.
2. В ал. 2 думите „железопътен превозвач“
се заменят с „железопътно предприятие“, а
думата „доставчик“ се заменя с „възложител“.
3. В ал. 3 думите „железопътните превозвачи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Във връзка с изпълнение на функциите
по ал. 1 Националният орган по безопасност
има право да изисква предоставяне на информация и техническа помощ от управителя на
железопътната инфраструктура и железопътните предприятия или други компетентни органи.“
5. В ал. 5 думите „железопътния превозвач“
се заменят с „железопътното предприятие“.
6. Създава се ал. 6:
„(6) Актовете на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ във връзка с изпълнение на функциите
му по ал. 1 подлежат на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 31. В чл. 65, ал. 2 думите „железопътните превозвачи“ се заменят с „железопътните
предприятия“.
§ 32. Член 66а се изменя така:
„Чл. 66а. Националният орган по безопасността сключва споразумение за сътрудничество със Специализираното звено за
разследване на произшествия и инциденти в
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в което
се регламентират обменът на информация и
координирането на действията на органа и
звеното при случаи на неспазване на изиск
ванията за управление на безопасността.“
§ 33. В чл. 67, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 5 думите „железопътните превозвачи“
се заменят с „железопътните предприятия“.
2. В т. 9 думите „железопътните превозвачи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
§ 34. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „превозвача“ се заменя
с „железопътното предприятие“.
2. В ал. 3 думата „превозвачи“ се заменя
с „железопътни предприятия“.
§ 35. В чл. 72 думата „превозвачите“ се
заменя с „железопътните предприятия“.
§ 36. В чл. 74 се създава ал. 3:
„(3) Разследването цели подобряване на
безопасността в железопътния транспорт, предотвратяване и недопускане на произшествия,
като се дава предимство на предотвратяването
на тежки произшествия.“
§ 37. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. произшествия и инциденти по своя
преценка, които при различна обстановка са
можели да доведат до последиците на тежките
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железопътни произшествия, включително технически повреди в структурните подсистеми
или в елементите на железопътната система;
3. по своя преценка – произшествия и инциденти извън тези по т. 1 и 2.“
2. В ал. 2, т. 4 думите „железопътните
превозвачи“ се заменят с „железопътните
предприятия“.
3. В ал. 3 думите „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „директора на дирекция „Звено за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътен транспорт“ в Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Директорът на дирекция „Звено за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътен транспорт“ разработва
и представя в дирекция „Финанси“ бюджет
за следваща финансова година и тригодишна
бюджетна прогноза. При представянето им
директорът на дирекция „Звено за разследване
на произшествия във въздушния, водния и
железопътен транспорт“ заявява и ресурсните
потребности на специализираното звено за
разследване на произшествия и инциденти.“
§ 38. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „превозвачите“ се заменя
с „железопътните предприятия“.
2. В ал. 3 думата „превозвач“ се заменя с
„железопътно предприятие“, а думите „този
превозвач“ се заменят с „това железопътно
предприятие“.
3. В ал. 4 думата „превозвачите“ се заменя
с „железопътните предприятия“, а думата
„превозвачи“ се заменя с „железопътни предприятия“.
§ 39. В чл. 78 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“
се заменят с „директора на дирекция „Звено за
разследване на произшествия във въздушния,
водния и железопътен транспорт“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) До определянето на комисията по
ал. 1 ръководителят на специализираното
звено предприема действия за организиране
и започване на разследване на железопътно
произшествие или инцидент по чл. 76 в съответствие със споразумението по чл. 66а.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 2 и 3“ се заменят „ал. 3 и 4“, а
думата „превозвачи“ се заменя с „железопътни
предприятия“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „Комисиите по ал. 1 и 3 се назначават“
се заменят с „Комисията по ал. 4 се назначава“.
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6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „по ал. 1 и 3“ се заличават.
§ 40. В чл. 82, ал. 1 думата „превозвачите“
се заменя с „железопътните предприятия“.
§ 41. В чл. 84, ал. 1, т. 7 думите „и превозвачите“ се заменят с „железопътните предприятия и Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“.
§ 42. В чл. 85, ал. 1 думата „превозвачите“
се заменя с „железопътните предприятия“.
§ 43. В чл. 86, ал. 1 думата „превозвачите“
се заменя с „железопътните предприятия“.
§ 44. В чл. 91 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разследването, извършвано от специализираното звено, е максимално открито,
като на всички засегнати страни – Изпълнителна агенция ,,Железопътна администрация“, собственици на увредено имущество,
производители, представители на персонала
и потребители, управител на железопътната
инфраструктура, железопътни предприятия,
а вари й н и сл у жби, род н и н и на жер т ви т е
и други, се предоставя проект на доклад,
който съдържа информация за хода на разследването и доколкото е целесъобразно, им
се предоставя възможност за изразяване на
мнения и становища.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Специализираното звено изпълнява задачите си ефективно и обективно – без натиск
или упражняване на влияние, при осигурена
независимост на дейността му. Министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и служител на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, който не е инспектор по разследване, не могат да участват в разследването, изготвянето на окончателния доклад за
причините за железопътно произшествие или
инцидент и при формулиране на препоръките
за безопасност, дадени от специализираното
звено за разследване на произшествия и инциденти.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В срок до 12 месеца от датата на произшествието или инцидента ръководителят
на звеното за разследване изготвя окончателен доклад за причините за железопътно
произшествие или инцидент (приложение
№ 8), който се публикува на електронната
страница на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и се изпраща на всички страни по ал. 1.“
§ 45. В чл. 94 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Препоръките за безопасност, дадени
от специализираното звено за разследване
на произшествия и инциденти, се адресират
до Изпълнителна агенци я „Железопътна
администрация“ и ако е необходимо, поради
характера на препоръката – и до други органи
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и/или до друга държава – членка на Европейския съюз, засегната от разследваното
произшествие или инцидент. Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“ взема
необходимите мерки и когато е целесъобразно,
предприема съответните действия.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Препоръките за безопасност по ал. 1
съдържат важна информация относно подобряването на безопасността в железопътния
транспорт.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 46. Алинеи 1 и 2 на чл. 96 се отменят.
§ 47. В чл. 99, ал. 4 думата „превозвачите“
се заменя с „железопътните предприятия“.
§ 48. Допълнителната разпоредба става
допълнителни разпоредби.
§ 49. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „превозвачите“ се заменя
с „железопътните предприятия“.
2. В т. 3 думите „железопътните превозвачи“ се заменят с „железопътните предприятия“, а думата „предвидени“ се заменя с
„предвиден“.
3. Създава се т. 3а:
„3а. „Железопътно предприятие“ е търговец, притежаващ лицензия за извършване на
железопътни превози, валидна на територията
на държавите – членки на Европейския съюз,
както и търговец с предмет на дейност превоз на пътници и/или товари с железопътен
транспорт, като предприятието осигурява
локомотивна тяга. Железопътно предприятие
е и търговец, който осигурява само локомотивна тяга.“
4. Точка 4 се изменя така:
„4. „Железопътен превозвач“ е железопътно
предприятие, лицензирано за извършване на
железопътни превози на пътници и/или товари.“
5. В т. 7 думата „превозвачите“ се заменя
с „железопътните предприятия“.
6. В т. 7а думите „железопътните превозвачи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
7. В т. 7в думите „железопътните превозвачи“ се заменят с „железопътните предприятия“.
§ 50. В допълнителните разпоредби се
създава § 1а:
„§ 1а. Тази наредба въвежда изискванията
на Директива 2004/49/ЕС относно безопасността на железопътния транспорт в Общността,
на Директива 2009/149/ЕО на Комисията за
изменение на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при
произшествие и на Директива 2014/88/ЕС на
Комисията от 9 юли 2014 г. за изменение на
Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите
показатели за безопасност и общите методи за
изчисляване на разходите при произшествие.“
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§ 51. Параграф 2 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 29, ал. 3, т. 1, чл. 115е, ал. 1 и чл. 115м,
ал. 4 ЗЖТ.“
§ 52. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 9, ал. 3
Общи показатели за безопасност
Общите показатели за безопасност (ОПБ)
се докладват ежегодно от ИА „Железопътна
администрация“ до Европейската железопътна
агенция с доклада по чл. 67, ал. 1.
Показателите, свързани с дейностите по чл. 2
от Закона за железопътния транспорт, не се
предоставят в доклада.
Ако след представянето на доклада бъдат
открити нови факти или грешки, показателите
за съответната година се изменят или коригират от ИА „Железопътна администрация“ при
първа възможност, но най-късно в следващия
годишен доклад.
Общите определения за ОПБ и методите за
изчисляване на икономическото въздействие
на произшествията са дадени в допълнението.
1. Показатели, свързани с произшествия.
1.1. Общ и относителен (спрямо влак-километрите) брой значителни произшествия и разбивка
по следните видове произшествия:
– сблъсък на влак с железопътно возило;
– сблъсък на влак с препятствие в рамките
на строителния габарит;
– дерайлиране на влак;
– произшествие на прелез, вк лючително
произшествиe с пешеходци на прелез, и допълнителна разбивка за петте вида прелези, дефинирани в т. 6.2;
– произшествие с лица, с участието на движещ
се подвижен състав, с изключение на самоубийствата и опитите за самоубийство;
– пожар на подвижен състав;
– други.
Всяко значително произшествие се докладва
по вида на първичното произшествие, дори когато
последствията от вторичното произшествие са
по-тежки (например дерайлиране, последвано
от пожар).
1.2. Общ и относителен (спрямо влак-километрите) брой лица, тежко ранени или загинали
по вид произшествия, разпределен в следните
категории:
– пътник (също така и относителна стойност
спрямо общия брой пътник-километри и пътнически влак-километри);
– служител или изпълнител;
– ползвател на прелез;
– нарушител;
– друго лице, намиращо се на перон;
– друго лице, ненамиращо се на перон.
2. Показатели, свързани с опасни товари.
Общ и относителен (спрямо влак-километрите)
брой произшествия, свързани с железопътния
превоз на опасни товари, разделени в следните
категории:

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

– произшествие с участието на най-малко
едно железопътно возило, превозващо опасни
товари, както са дефинирани в допълнението;
– брой произшествия, при които са изпуснати
опасни товари.
3. Показатели, свързани със самоубийствата.
Общ и относителен (спрямо влак-километри)
брой на самоубийствата и опитите за самоубийство.
4. Показатели, свързани с предпоставки за
произшествия.
Общ и относителен (спрямо влак-километри)
брой на предпоставки за произшествия и разбивка
по следните видове предпоставки:
– счупена релса;
– изкривяване на коловоза и други деформации на коловоза;
– неправилно показание на сигнализацията,
което води до опасна ситуация;
– подминаване на сигнал за опасност, когато
се преминава през опасна точка;
– подминаване на сигнал за опасност, когато
не се преминава през опасна точка;
– счу пено колело на подви жен състав в
експлоатация;
– счупена ос на подвижен състав в експлоатация.
Всички предпоставки трябва да бъдат докладвани – както довелите, така и недовелите до
произшествие. (Предпоставка, която е довела
до значително произшествие, се докладва също
така по показателите, свързани с предпоставки;
предпоставка, която не е довела до значително
произшествие, се докладва само по показателите,
свързани с предпоставките.)
5. Показатели за изчисляване на икономическото въздействие на произшествията.
Общо в евро и относително (спрямо влаккилометрите):
– брой на смъртните случаи и на тежко
ранените лица, умножен по стойността за предотвратяване на пострадал (СПП);
– разходи за щети, нанесени на околната
среда;
– разходи за материални щети по подвижния
състав или инфраструктурата;
– разходи за закъснения вследствие на произшествия.
ИА „Железопътна администрация“ докладва
за икономическото въздействие на значителните
произшествия.
СПП представлява стойността, която обществото определя за предотвратяването на пострадал, и като такава тя не може да представлява
референтна стойност за обезщетението между
страни, участвали в произшествие.
6. Пок азат ел и, свърза н и с т ех н и ческ ата
безопасност на инфраструктурата и нейното
прилагане.
6.1. Процент коловози с действащи системи
за влакова защита (СВЗ) и процент влак-километри с използването на бордови СВЗ, когато
тези системи осигуряват:
– предупреждение;
– предупреждение и автоматично спиране;
– предупреждение и автоматично спиране и
точков надзор на скоростта;
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– предупреждение и автоматично спиране и
непрекъснат надзор на скоростта.
6.2. Брой прелези (общ, на линеен километър
и на километър релсов път) по следните пет вида:
а) прелез с пасивна охрана;
б) прелез с активна охрана:
i) ръчна;
ii) автоматична, с предупреждение от страната
на ползвателя;
iii) автоматична, със защита от страната на
ползвателя;
iv) със защита от страната на железния път.
Допълнение
Общи определения за ОПБ и методи за изчисляване на икономическото въздействие на
произшествията
1. Показатели, свързани с произшествия.
1.1. „Значително произшествие“ означава
всяко произшествие с участието на най-малко
едно движещо се железопътно возило, с резултат най-малко едно загинало или тежко ранено
лице, или значителни щети по подвижния състав,
коловоза, други съоръжения или околната среда, или значително нарушаване на движението,
с изключение на произшествия в ремонтните
заводи, складовете и депата.
1.2. „Значителни щети по подвижния състав,
коловоза, други съоръжения или околната среда“ означава щети, които са еквивалентни на
150 000 EUR или повече.
1.3. „Значително нарушаване на движението“
означава, че движението на влаковете по главна
железопътна линия е прекъснато за шест часа
или повече.
1.4. „Влак“ означава едно или повече железопътни возила, задвижвани от един или повече
локомотиви или моторни вагони, или един моторен вагон, пътуващ самостоятелно, движещ се
под определен номер или специфично обозначение от начална фиксирана точка до крайна
фиксирана точка, включително лека машина,
т.е. локомотив, пътуващ самостоятелно.
1.5. „Сблъсък на влак с железопътно возило“
означава сблъсък чело в чело, чело в край или
странично сблъскване между част от влак и
част от друг влак или железопътно возило, или
с маневриращ подвижен състав.
1.6. „Сблъсък на влак с препятствие в строителния габарит“ означава сблъсък между част
от влак и предмети, закрепени или временно
намиращи се на или в близост до коловоза
(с изключение на предмети на прелез, ако са
загубени от пресичащо превозно средство или
ползвател), включително сблъсък с надземна
контактна мрежа.
1.7. „Дерайлиране на влак“ означава всеки
случай, при който най-малко едно колело на
влака напусне железния път.
1.8. „Произшествие на прелез“ означава всяко
произшествие на прелез с участието на най-малко едно железопътно возило и едно или повече
пресичащи превозни средства, други пресичащи
ползватели, като пешеходци, или други предмети,
намиращи се временно на или в близост до коловоза, ако са загубени от пресичащо превозно
средство или ползвател.

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

1.9. „Произшествие с хора с участието на движещ се подвижен състав“ означава произшествия
с едно или повече лица, които са ударени от
железопътно возило или от предмет, който е
закрепен към возилото или който се е отделил
от него, това включва лица, които падат от
железопътни возила, както и лица, които падат
или са ударени от незакрепени предмети, докато
пътуват на борда на железопътни возила.
1.10. „Пожар на подвижен състав“ означава
пожар или взрив, настъпил на железопътно
возило (включително на товара му), докато се
движи между гарата на заминаване и гарата на
местоназначение, включително докато е спряло
на гарата на заминаване, на гарата на местоназначение или на междинни спирки, както и по
време на дейности по прекомпозиране.
1.11. „Друго (произшествие)“ означава всяко
произшествие, различно от сблъсък на влак с железопътно возило, сблъсък на влак с препятствия
в рамките на строителния габарит, дерайлиране
на влак, произшествие на прелез, произшествие
с човек, с участието на движещ се подвижен
състав или пожар на подвижен състав.
1.12. „Пътник“ означава всяко лице, с изключение на членовете на влаковата бригада, което
извършва пътуване по железен път, включително
пътник, който се опитва да се качи или да слезе
от движещ се влак, само за целите на статистиката на произшествията.
1.13. „Служител или изпълнител“ означава
всяко лице, чиято трудова дейност е свързана
с железница и се намира на работа по време
на произшествието, включително персонала на
изпълнителите, самостоятелно заетите лица,
наети като изпълнители, влаковата бригада и
лицата, работещи с подвижния състав и инфраструктурните съоръжения.
1.14. „Ползвател на прелез“ означава всяко
лице, което използва прелез, за да пресече железопътната линия с някакво превозно средство
или пеша.
1.15. „Нару ш и т ел“ означа ва вся ко л и це,
намиращо се в железопътни обекти, в които
такова присъствие е забранено, с изключение
на ползвател на прелез.
1.16. „Друго лице, намиращо се на перон“
означава всяко лице, което се намира на перон,
което не попада в определенията за „пътник“,
„служител или изпълнител“, „ползвател на прелез“, „друго лице, ненамиращо се на перон“ или
„нарушител“.
1.17. „Друго лице, ненамиращо се на перон“
означава всяко лице, което не се намира на перон,
което не попада в определенията за „пътник“,
„служител или изпълнител“, „ползвател на прелез“, „друго лице, намиращо се на перон“ или
„нарушител“.
1.18. „Смъртен случай (загинало лице)“ означава лице, което е загинало на място или е
починало в рамките на 30 дни в резултат на
произшествие, с изключение на самоубийство.
1.19. „Тежко раняване (тежко ранено лице)“
означава всяко ранено лице, което е прието за
болнично лечение за повече от 24 часа в резултат на произшествие, с изключение на опитите
за самоубийство.
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2. Показатели, свързани с опасни товари.
2.1. „Произшествие, свързано с превоза на
опасни товари“ означава произшествие или инцидент, подлежащ/о на докладване в съответствие
с RID(1)/ADR, раздел 1.8.5.
2.2. „Опасни товари“ означава вещества и
предмети, превозът на които е забранен съгласно
RID или е разрешен само при предписаните в
него условия.
3. Показатели, свързани със самоубийствата.
3.1. „Самоубийство“ означава акт на умишлено самонараняване, довел до смърт, както е
регистриран и класифициран от компетентния
национален орган.
3.2. „Опит за самоубийство“ означава акт
на умишлено самонараняване, довел до тежко
раняване.
4. Показатели, свързани с предпоставки за
произшествия.
4.1. „Счупена релса“ означава релса, която се
е начупила на две или повече парчета или от
която се е отделило парче метал, причиняващо
празнина с дължина над 50 mm и дълбочина над
10 mm на повърхността, по която се търкалят
колелата.
4.2. „Изкривяване на коловоза и други деформации на коловоза“ означава всяка неизправност,
свързана с непрекъснатостта и геометрията на
коловоза, която изисква коловозът да бъде спрян
от експлоатация, или незабавното ограничаване
на разрешена скорост.
4.3. „Неправилно показание на сигнализацията, което води до опасна ситуация“ означава
всяка техническа неизправност на системата
за сигнализация (на инфраструктурата или на
подвижния състав), вследствие на която сигнализираната информация е по-малко ограничителна,
отколкото е необходимо.
4.4. „Подминаване на сигнал за опасност, когато се преминава през опасна точка“ означава
всеки случай, при който която и да е част на
влака извършва движение извън разрешеното и
преминава оттатък опасната точка.
4.5. „Подминаване на сигнал за опасност, когато не се преминава през опасна точка“ означава
всеки случай, при който която и да е част на
влака извършва движение извън разрешеното,
но не преминава оттатък опасната точка.
Неразрешено движение, както е посочено в
точки 4.4 и 4.5 по-горе, означава преминаване
покрай:
– подаден встрани от коловоза цветен светлинен сигнал или затворен семафор, или нареждане „СПРИ“, когато няма действаща система
за влакова защита (СВЗ);
– крайната точка на движението, свързано
с безопасността, разрешено от СВЗ;
– точка, съобщена чрез устно или писмено
указание съгласно правилниците;
– стоп-табла (отбивачните съоръжения не се
включват) или ръчни сигнали.
Не се включват случаите, при които возила
без прикачена тягова единица или влак без
присъствието на персонал на борда преминават
покрай затворен сигнал. Не се включват случаите,
при които по някаква причина сигналът не се
е затворил навреме, за да даде възможност на
машиниста да спре влака пред сигнала.
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ИА „Железопътна администрация“ може да
докладва поотделно за четирите признака на
неразрешено движение, посочени в тиретата в
тази точка, но трябва да докладват най-малкото
един събирателен показател, съдържащ данни за
всичките четири признака.
4.6. „Счупено колело на подвижен състав
в експлоатация“ означава счупване, засягащо
колелото и пораждащо риск от произшествие
(дерайлиране или сблъсък).
4.7. „Счупена ос на подвижен състав в експлоатация“ означава счупване, засягащо оста и
пораждащо риск от произшествие (дерайлиране
или сблъсък).
5. Общи методи за изчисляване на икономическото въздействие на произшествията.
5.1. Стойност за предотвратяване на пострадал
(СПП) се състои от:
1) стойността за безопасността сама по себе
си: стойностите на готовността за плащане (ГП)
въз основа на проучванията за заявените предпочитания, осъществени в държавата членка, в
която се прилагат такива стойности;
2) преки и косвени икономически разходи:
стойностите на разходите, оценени в държавите
членки, състоящи се от:
– медицински и рехабилитационни разходи;
– съдебни разходи, полицейски разходи, разходи за частни разследвания на произшествието;
разходи за службата за извънредни ситуации и
административни разходи по застраховането;
– производствени загуби: стойност за обществото на стоките и услугите, които би могло
да произведе лицето, ако произшествието не се
беше случило.
При изчисляването на разходите за жертвите,
смъртните случаи и тежките ранявания се разглеждат поотделно (различна СПП за смъртен
случай и тежко раняване).
5.2. Общи принципи за определяне на стойността на безопасността сама по себе си и за
оценяване на преките и косвените икономически
разходи:
За стойността на безопасността сама по себе
си определянето на уместността на наличните
оценки трябва да се основава на следните съображения:
– оценките да са свързани със система за
оценяване на намаляването на риска от смъртни
случаи в транспортния сектор и да следват подход
на готовност за плащане (ГП) съгласно методи
за проучване на заявените предпочитания;
– използваната за стойностите извадка респонденти трябва да е представителна за съответната целева група; по-специално извадката
трябва да отразява разпределението по възраст
и доходи заедно с други важни социално-икономически и демографски характеристики на
целевата група;
– метод за определяне на стойностите за ГП:
изследването да е замислено така, че въпросите
да са ясни и понятни за респондентите.
Преките и косвените икономически разходи се
оценяват въз основа на действителните разходи,
понесени от обществото.
5.3. Дефиниции.
5.3.1. „Разходи във връзка с щети, нанесени на
околната среда“ означава разходи, които трябва
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да се поемат от железопътните предприятия
и операторите на инфраструктурата, като се
преценяват въз основа на техния опит, за да се
възстанови увреденият район в състоянието му
преди железопътното произшествие.
5.3.2. „Разходи за материални щети по подвижния състав или инфраструктурата“ означава
разходите за осигуряване на нов подвижен състав
или инфраструктура със същите функционални
възможности и технически параметри като тези,
определени като тотална щета, и разходите по
възстановяването на поддаващите се на ремонт
подвижен състав или инфраструктура в състоянието им преди произшествието; оценяват се
от железопътните предприятия и управителите
на инфраструктурата въз основа на техния опит,
включително всички разходи, свързани с вземането под наем на подвижен състав, вследствие
на недостига, породен от повредените возила.
5.3.3. „Разходи, причинени от закъснения
вследствие на произшествия“ означава паричната
стойност на закъсненията, понесена от ползвателите на железопътния транспорт (пътници и
клиенти на товарните превози) вследствие на
произшествия, изчислени по следния модел:
VT = парична стойност на спестеното време
за пътуване
Стойност на времето за влаков пътник (за час)
VT P = [VT на пътуващите по работа] * [среден процент на пътуващите по работа годишно]
+ [VT на непътуващите по работа] * [среден
процент на непътуващите по работа годишно]
VT P се измерва в евро на пътник на час.
„Пътник по работа“ означава пътник, който
пътува във връзка с професионалната си дейност
с изключение на пътуването до местоработата.
Стойност на времето за товарен влак (за час)
VT F = [VT на товарни влакове] * [(тон-км)/
(влак-км)]
VT F се измерва в евро за тон товар за час
Средният тонаж на товари, превозени с един
влак за една година = (тон-км)/(влак-км)
CM = стойност на 1 минута закъснение на влак
Пътнически влак
CM P = K1 * (VT P/60) * [(пътник-км)/(влак-км)]
Среден брой пътници за влак за една година
= (пътник-км)/(влак-км)
Товарен влак
CM F = K2 * (VT F/60)
Коефициентите K1 и K2 по стойност са между
стойността на времето и стойността на закъснението, както е определена при проучванията
на заявените предпочитания, за да се отрази,
че загубеното в резултат на закъснения време
се възприема значително по-отрицателно от
нормалното време за пътуване.
Разходи, причинени от закъснения, вследствие
на произшествие = CM P * (минути закъснение
на пътнически влакове) + CM F * (минути закъснение на товарни влакове)
Обхват на модела
Разходите, причинени от закъснения, трябва
да се изчисляват за значителни произшествия,
както следва:
– действителни закъснения по железопътните
линии, на които са се случили произшествия,
измерени в крайната гара;
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– действителни закъснения или, ако не е
възможно, преценка за закъсненията по други
засегнати линии.
6. Пок азат ел и, свърза н и с т ех н и ческ ата
безопасност на инфраструктурата и нейното
прилагане.
6.1. „Система за влакова защита (СВЗ)“ означава система, която подпомага да се наложи
спазване на сигна лите и ог раничени ята на
скоростта.
6.2. „Бордови системи“ означава системи, подпомагащи машиниста да наблюдава сигнализацията по железопътната линия и сигнализацията в
кабината, като по този начин предоставят защита
по отношение на опасните точки и спазването
на ограниченията на скоростта. Бордовите СВЗ
се описват, както следва:
а) предупреждение, което осигурява автоматично предупреждение на машиниста;
б) предупреждение и автоматично спиране,
които осигуряват автоматично предупреждение
на машиниста и автоматично спиране при преминаване на затворен сигнал;
в) предупреждение и автоматично спиране и
точков надзор на скоростта, които осигуряват
защита по отношение на опасните точки, където
„точков надзор на скоростта“ означава надзор
на скоростта на определени места (скоростни
контроли) при подхода към сигнала;
г) предупреждение и автоматично спиране и
непрекъснат надзор на скоростта, които осигуряват защита по отношение на опасни точки и
непрекъснат надзор на ограниченията на скоростта по линията, където „непрекъснат надзор
на скоростта“ означава непрекъснато указване
и прилагане на максимално допустимата целева
скорост във всички участъци на линията.
Тип г) се счита за система за автоматична
влакова защита (АВЗ).
6.3. „Прелез“ означава всяко пресичане на
едно ниво на път или на преминаване с железопътна линия, както е признато от управителя
на инфраструктурата и отворено за публично
или частно ползване. Изк лючват се преминавания между перони в рамките на гарите,
както и преминавания на коловозите, които са
предназначени за ползване само от служители.
6.4. „Път“ означава за целите на статистиката на железопътните произшествия всеки обществен или частен път, улица или магистрала,
включително прилежащите пешеходни пътеки
и велосипедни алеи.
6.5. „Преминаване“ означава всеки маршрут,
различен от път, предназначен за преминаване на
хора, животни, превозни средства или машини.
6.6. „Прелез с пасивна ох рана“ означава
прелез без каквато и да е форма на предупредителна система или защита, която да се
задейства, когато за ползвателя не е безопасно
да пресече прелеза.
6.7. „Прелез с ак тивна ох рана“ означава
прелез, при който пресичащите ползватели са
защитени или предупредени за приближаващия
се влак чрез устройства, задействащи се, когато
за ползвателя не е безопасно да пресече прелеза.
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Защитата чрез използване на физически устройства включва:
– полубариери или цели бариери;
– заграждения.
Предупреждение чрез използване на оборудване, монтирано на прелезите:
– визуални устройства: светлини;
– звукови устройства: звънци, сирени, клаксони и др.
Прелезите с активна охрана се класират,
както следва:
а) ръчни: прелези, при които защитата или
предупреждението от страната на ползвателя се
задейства ръчно от служител на железницата;
б) автоматични, с предупреждение от страната
на ползвателя: прелези, при които предупреждението от страната на ползвателя се задейства
от приближаващия влак;
в) автоматични със защита от страната на
ползвателя: прелези, при които защитата от
страната на ползвателя се задейства от приближаващия влак; това включва прелези, които
имат както защита, така и предупреждение от
страната на ползвателя;
г) защитени от страната на железния път:
прелез, при който сигнал или друга система за
влакова защита разрешава на влака да продължи
щом прелезът е напълно защитен от страната на
ползвателя и на него няма препятствия.
7. Определения на мерните единици.
7.1. „Вла к-к и ломе т ър“ означа ва ед и н и ца
мярка, изразяваща движението на влак на разстояние един километър. Използва се действително изминатото разстояние, ако то е известно,
в противен случай се използва стандартното
разстояние по мрежата между началната точка
и местоназначението. Взема се предвид само
разстоянието на националната територия на
докладващата държава.
7.2. „Пътник-километър“ означава единица
мярка, изразяваща превоза на един пътник с
железопътен транспорт на разстояние от един
километър. Взема се предвид само разстоянието
на националната територия на докладващата
държава.
7.3. „Линеен километър“ означава дължината,
измерена в километри, на железопътната мрежа
в Република България, с изключение на железопътните линии по чл. 2 ЗЖТ. За многопътните
железопътни линии се взема предвид само разстоянието между началната и крайната точка.
7.4. „Километър релсов път“ означава дължината, измерена в километри, на железопътната
мрежа в Република България, с изключение на
железопътните линии по чл. 2 ЗЖТ. За многопътните железопътни линии се взема предвид
дължината на всеки един текущ път.
RID – Правилник за международен железопътен
транспорт на опасни товари, приет с Директива
2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз
на опасни товари (ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13).“
(1)

5000

Министър:
Ивайло Московски
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания
и контрола, осъществяван от митническите
органи върх у средствата за измерване и
контрол на акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 8 от
2014 г.; доп., бр. 39 от 2015 г.)
§ 1. В глава втора се създава чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) В случаите, когато лицата издават документи за резултати от лабораторно
изпитване, освен физикохимичните показатели
и методите на изпитване в тях задължително
се вписват:
1. точката за контрол или идентификацията
на съда, откъдето е взета пробата;
2. дата и час на вземане на пробата;
3. показанията на средствата за измерване
и контрол, отчитащи количествата акцизна
стока към момента на вземане на пробата;
4. означение на партидата, за която е определен физикохимичният показател.
(2) Лабораториите издават анализни сертификати за физикох имични показатели,
участващи в акцизното облагане. В случаите,
когато лабораториите нямат акредитация по
БДС EN ISO 17025, работят с калибрирани
средства за измерване и контрол и представят доказателства за успешно участие в
междулабораторни изпитвания и тестове за
професионална пригодност.
(3) За всяка партида произведена акцизна
стока в автоматизираната система за отчетност на лицата се въвежда информация от
лабораторни анализи за физикохимичните
показатели, като се посочват и всички данни
по ал. 1.
(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат в случаите,
когато лицето има определена точка за контрол лаборатория.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За целите на контрола, осъществяван
от митническите органи, лицата са длъжни:
1. да използват средства за измерване и
контрол в одобрените от митническите органи
точки за контрол;
2. да монтират средствата за измерване и
контрол по начин, позволяващ оглед и отчитане на техните показания при гарантиране
на ненамеса и манипулиране на средствата
за измерване и контрол;
3. да осигурят непрекъсната работа на
средствата за измерване и контрол, които
предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата,
както и към информационната система на
Агенция „Митници“;
4. в случаи на прекъсване на захранването да осигурят съхранение на натрупаната
информация в средствата за измерване и
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контрол, които едновременно предават данни
към автоматизираната система за отчетност
на лицата и Агенция „Митници“, с подходящо
резервно захранване и да уведомят незабавно
компетентното митническо учреждение по
електронен път;
5. да осигурят възможност за пломбиране
на показващите устройства на средствата за
измерване и контрол (с изключение на СЕПИ)
с цел предотвратяване манипулирането им
и по начин, който не нарушава правилната
употреба и съответствието на средствата за
измерване с одобрения тип или с оцененото
съответствие;
6. да осигурят възможност за пломбиране
на допълнителното и спомагателното оборудване на средствата за измерване и контрол,
като се ограничи достъпът до компоненти,
които се настройват;
7. да осигурят възможност за пломбиране
на връзките на средството за измерване и
контрол към инсталацията;
8. да използват всички средства за измерване и контрол по предназначение в работния
им обхват, като осигуряват техническата им
изправност и правилната им употреба;
9. да извършват:
а) демонтиране на нефункциониращо и
монтиране на резервно средство за измерване и
контрол в присъствието на митническите органи; в случаите, когато средствата за измерване
и контрол са средства за измерване по смисъла на Закона за измерванията и проверката
им се извършва на мястото на експлоатация,
присъства и лице, извършващо метрологичния
контрол на средството за измерване;
б) монтаж на нови средства за измерване
в присъствието на органа по метрологичен
надзор;
10. да подават предварително писмено
уведомление до компетентното митническо
учреждение в срок не по-кратък от 3 работни
дни преди извършване на промяна в точките
за контрол или на използваните средства за
измерване и контрол; лицата по чл. 57а, ал. 1,
т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните
складове подават на електронен носител обобщена информация за всички промени в използваните средства за търговско измерване от
съответната разпределителна и/или преносна
мрежа в едномесечен срок след изтичане на
всяко тримесечие, съдържаща следните данни:
а) тип на средството за търговско измерване и контрол;
б) фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в
експлоатация и клас на точност на средството
за търговско измерване и контрол;
в) номер на удостоверение за одобрен тип
или номер на нотифициран орган, оценил
съответствието на средството за т ърговско измерване и контрол със съществените
изисквания към него;
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г) адрес на потребление и идентификационен код на средството за търговско измерване
и контрол;
д) причини за промените в използваните
средства за търговско измерване;
е) началните показания на новото и крайните показания на смененото средство за
търговско измерване;
11. да подават предварително писмено
уведомление до компетентното митническо
учреждение в срок не по-кратък от 3 работни
дни преди извършване на дейности, изискващи
премахване на пломби по реда на наредбата
при планови дейности/ремонти; в случай на
непреодолима сила, налагаща премахване на
пломби, незабавно уведомяват компетентното
митническо учреждение по електронен път; в
останалите случаи лицето следва да уведоми
компетентното митническо учреждение в срок
от един ден преди извършване на дейности,
изискващи премахване на пломби по реда
на наредбата;
12. да уведомят незабавно писмено или по
електронен път компетентното митническо
учреждение за нарушена цялост или липса
на пломба или на знаци за удостоверяване на
резултатите от метрологичен контрол;
13. да отчитат данните от средствата за
измерване и контрол, които са снабдени с
нулиращи устройства само чрез сумиращи
броячи или с поредни номера на измерване
в случаите на везни;
14. в случаите, когато не е възможно да
бъде пломбирано средството за измерване и
контрол, да поставят същото в кутия с възможност за пломбиране, позволяваща отчитане на
данните при съблюдаване на изискванията за
сигурност, пожарна и аварийна безопасност;
15. да осигурят възможност за пломбиране
или да демонтират неучастващи в технологичния процес тръби, части от стари инсталации, тръбни връзки и кранове, създаващи
възможност за заобикаляне на средствата за
измерване и контрол;
16. да не допускат наличие на връзки,
отклонения, заглушки, спирателни кранове
и друга арматура, заобикалящи точките за
контрол, при съблюдаване на изискванията за
сигурност, пожарна и аварийна безопасност.“
2. В ал. 4, т. 5 запетаята и думите „когато
средствата са стационарни“ се заличават.
3. В ал. 5 думите „т. 2, 4, 5, 6, 8 и 11“ се
заменят с „т. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 и 14“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) За целите на прилагане на а л. 1,
т. 10, изречение първо, т. 11 и 12, лицата
подават уведомление по образец съгласно
приложението. Уведомлението може да се
подава и по електронен път по ред, начин и
във формат, определени със заповед на директора на Агенция „Митници“. Заповедта
се публикува на интернет страницата на
Агенция „Митници“.“
§ 3. В чл. 7, ал. 1, т. 5:
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1. Създава се нова буква „г“:
„г) вместимостта на съдовете под долната
им точка за източване (мъртъв обем);“.
2. Досегашната буква „г“ става буква „д“.
§ 4. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 4 думата „аварии“ се заменя с „повреди/аварии“.
2. Точка 5 се отменя.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В т. 1:
а) в буква „а“ думите „контролните точки“
се заменят с „точките за контрол“, а думите
„контролна точка“ се заменят с „точка за
контрол“;
б) в буква „б“ думите „в контролна точка“ се заменят с „измерен чрез средство за
измерване и контрол –“.
2. В т. 2:
а) в буква „а“ думите „контролна точка“
се заменят с „точка за контрол“;
б) в буква „б“ думите „в контролна точка“ се заменят с „измерен чрез средство за
измерване и контрол –“.
3. В т. 3:
а) в буква „а“ думите „контролна точка“
се заменят с „точка за контрол“;
б) в буква „б“ думите „в контролна точка“ се заменят с „измерен чрез средство за
измерване и контрол –“.
4. В т. 4:
а) в буква „а“ думите „контролна точка“
се заменят с „точка за контрол“;
б) в буква „б“ думите „в контролна точка“ се заменят с „измерен чрез средство за
измерване и контрол –“.
5. В т. 5:
а) в буква „а“ думите „контролна точка“
се заменят с „точка за контрол“;
б) в буква „б“ думите „в контролна точка“ се заменят с „измерен чрез средство за
измерване и контрол –“.
§ 6. В чл. 15 след думите „произведената
бира“ се добавя „с разходомер или“.
§ 7. В чл. 16 след думата „бутилираните“
се добавя „или опакованите“.
§ 8. В чл. 17 ал. 3 се изменя така:
„(3) В точките за контрол по ал. 1, т. 1 и 3
се отчитат само стоки в наливно състояние
и обемът се измерва чрез разходомер, а по
ал. 1, т. 2 обемът се отчита в оразмерени
съдове при запълнен обем или в калибрирани
съдове със средства за измерване и контрол
на ниво (шаблони, нивомери). Алкохолното
съдържание се определя в точка за контрол
лаборатория. Данните от разходомерите по
ал. 1, т. 1 и 3 и данните от точка за контрол
лаборатория се въвеждат в автоматизираната
система за отчетност на лицата.“
§ 9. В чл. 18 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) В точките за контрол по ал. 1, т. 1 и 3
се отчитат само стоки в наливно състояние
и обемът се измерва чрез разходомер. Алкохолното съдържание се измерва в точка за
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контрол лаборатория. Данните от разходомера
се предават по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата,
а данните от точка за контрол лаборатория
се въвеждат в автоматизираната система за
отчетност на лицата.
(3) В точките за контрол по ал. 1, т. 2
обемът се отчита в оразмерени съдове при
запълнен обем или в калибрирани съдове със
средства за измерване и контрол на ниво (шаблони, нивомери). Алкохолното съдържание
се измерва в точка за контрол лаборатория.“
§ 10. В чл. 19:
1. В ал. 2 думите „контролна точка“ се
заменят с „точка за контрол“.
2. В ал. 4 думите „контролна точка разходомер и контролна точка“ се заменят с
„разходомера и точка за контрол“.
3. В ал. 5 след думата „пломбира“ се добавя
„чрез поставяне на пломби“.
§ 11. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „контролна точка“ се
заменят с „точка за контрол“.
2. В ал. 4 думите „контролна точка разходомер и контролна точка“ се заменят с
„разходомера и точка за контрол“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Тръбната арматура за потока на дестилата от изхода на съоръжението за дестилация
до събирателните съдове за дестилата и за
вторичните фракции, помпи, както и отворите
на съдовете за събиране на вторични фракции
се пломбират чрез поставянето на пломби с
уникални номера от митническите органи.“
§ 12. В чл. 21 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „точка“ се добавя „за контрол“.
2. В ал. 2 след думата „използваните“ се
поставя запетая и се добавя „оразмерени или“.
§ 13. В чл. 42 ал. 5 се изменя така:
„(5) В точките за контрол по чл. 41 се използват средства за измерване на природен
газ, съответстващи на Закона за техническите изисквания към продуктите и Закона за
измерванията и подзаконовите нормативни
актове по прилагането им.“
§ 14. В чл. 48:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) На задължително пломбиране чрез
поставянето на пломби с уникални номера
съгласно а л. 1, с изк лючение на СЕПИ,
подлежат:
1. връзките на средствата за измерване и
контрол към инсталациите;
2. съдовете, които са спрени от експлоатация;
3. сервизните отвори на съдовете за съхранение на акцизни стоки, както и отдушниците на съдовете, монтирани под земята;
пломбирането се осъществява по начин, който
да елиминира проникването в съда, с цел
предотвратяване на извеждане или въвеждане
на акцизна стока, без да бъде отчетена от
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средството за измерване и контрол, съобразено с изискванията за сигурност, пожарна и
аварийна безопасност;
4. изходите на дестилационните инсталации,
баретите, тръбопроводите, сборните съдове,
всички ревизионни люкове и кранове, както
и изходите преди средствата за измерване и
контрол;
5. кутията на интегрираното комуникационно устройство за наблюдение и контрол.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 1, т. 12 митническите органи предприемат действия, като
извършват проверка на място и съставят протокол за извършената проверка. Митническите
органи се считат за надлежно уведомени, ако
уведомлението по чл. 6, ал. 1, т. 12 е подадено
преди началото на проверката.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Извън случаите по ал. 3, когато се
констатира, че средството за измерване и
контрол не е пломбирано, липсват знаци
или пломбите или знаците за удостоверяване на резултатите от метрологичен контрол
върху средството за измерване и контрол са
с нарушена цялост и/или с изтекъл срок на
валидност, се счита, че в точката за контрол
няма средство за измерване и контрол.“
§ 15. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в основния текст думата „определяне“ се заменя с „одобряване“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За одобряване на разположението на
точките за контрол по ал. 1 митническите
органи извършват проверка, за резултатите
от която съставят протокол и се произнасят
със становище за предложеното разположение
на точките за контрол в 14-дневен срок от
подаване на заявлението.“
§ 16. В чл. 53:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай на техническа повреда/авария
на средство за измерване и контрол по време
на трансакция лицата незабавно уведомяват
компетентното митническо учреждение по
електронен път и при отчитане на съответната специфика преустановяват въвеждането/
извеждането на акцизни стоки от точката за
контрол, в която е повреденото/авариралото
средство за измерване и контрол.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 1 въведеното/изведеното количество акцизна стока се измерва
повторно със средство за измерване и контрол,
което отговаря на изискванията на наредбата,
в присъствието на митнически служители, за
което се съставя протокол.“
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) В случаите, когато митническите органи
установят, че е невъзможно повторно измерване със средство за измерване и контрол,
въведеното/изведеното количество акцизна
стока се определя от независима инспекти-
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раща организация, притежаваща съответната
акредитация, в присъствието на митнически
служители, за което се съставя протокол.
(5) Уведомяването по ал. 1 се извършва по
електронен път по ред, начин и във формат,
определени със заповед на директора на Агенция „Митници“. Заповедта се публикува на
интернет страницата на Агенция „Митници“.“
§ 17. В чл. 54 ал. 3 се изменя така:
„(3) При извършване на метрологична
проверка, включително и на настройка, и
техническо обслужване на измервателните
системи, в случаите на необходимост от реално проточване/преминаване на акцизни
стоки през средство за измерване и контрол,
същото се извършва в присъствието на митнически служители.“
§ 18. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. За целите на прилагане на глава
четвърта, раздел ІІ от Закона за акцизите
и данъчните складове необходимата документация, подадените заявления от лицата
и резултатите от проверките във връзка с
прилагането на тази наредба се предоставят
от компетентното митническо учреждение по
местонахождение на обекта на Централното
митническо управление.“
§ 19. Приложението към чл. 6, ал. 6 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 6, ал. 6
Вх. № ..............
ДО
Дата .............. г.
..........................
У В Е Д О М Л Е Н И Е
от
...................................................................................
.................................................................................. ,
представляван от
...................................................................................
.................................................................................. ,
ЕГН/ЛНЧ
...................................................................................
.................................................................................. ,
ЕИК
...................................................................................
.................................................................................. ,
ИНЛС
...................................................................................
.................................................................................. ,
ИНДС
...................................................................................
.................................................................................. ,
ИН ............................................................................
...................................................................................
Адрес на обекта, в който ще се извършват операциите:
държава ………......................, област ....................... ,
община ……................., населено място ................
.................................................................................. ,
пощенски код …...., улица ......................................
............................. номер ......................................... ,
телефон ...................................., мобилен .............. ,
факс ..................................., е-mail ......................... ,
уебадрес ...................................................................
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Адрес за кореспонденция:
държава ………......................, област ....................... ,
община ……................., населено място ................
.................................................................................. ,
пощенски код …...., улица ......................................
............................. номер .............,
телефон ...................................., мобилен .............. ,
факс ..................................., е-mail ......................... ,
уебадрес ...................................................................
Лице за контакти: ..................................................
.................................................................................. ,
телефон ...................................., мобилен .............. ,
факс ..................................., е-mail ......................... ,
уебадрес ...................................................................
На основание чл. 6, ал. 1, т. 10, изречение
първо, т. 11 и 12 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за
специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата
за измерване и контрол на акцизни стоки Ви
уведомявам за следното:
Дейности

Дата на осъществяване на
дейностите

Извършване на промени в точките за контрол.
Извършване на промени в използваните средства за измерване и контрол.
Осъществяване на дейности, изи
скващи премахване на пломби.
Нарушена цялост или липса на
пломба или на знаци за удостоверяване на резултатите за
метрологичен контрол.
............................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени
съгласно Закона за защита на личните данни
и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във
връзка с осъществяването на установените със
закон функции на Агенция „Митници“. Адрес на
Централното митническо управление на Агенция
„Митници“: гр. София, ул. Г. С. Раковски 47.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. Уведомлението по чл. 6, ал. 6 може да
се изпраща до 31 август 2015 г. на електронни
адреси, публикувани на интернет страницата
на Агенция „Митници“.
§ 21. Уведомлението по чл. 53, ал. 1 се
изпраща до 31 август 2015 г. на електронни
адреси, публикувани на интернет страницата
на Агенция „Митници“.
§ 22. Лицата привеждат дейността си в
съответствие с изискванията на тази наредба
в срок до 3 месеца от влизането є в сила.
Министър:
Владислав Горанов
4875
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8834
от 20 юли 2015 г.

по административно дело № 5981 от 2015 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Милка Панчева, и членове: Александър Еленков, Наталия Марчева, Румяна
Папазова и Атанаска Дишева, с участието
на съдебния секретар Григоринка Любенова
разгледа административно дело № 5981 по
описа за 2015 г. на Върховния административен съд – петчленен състав – ІІ колегия,
докладвано от съдията Александър Еленков.
Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на Професионална гимназия „Константин Драганов
Кумановски“ – гр. Девня, подадена от нейния
процесуален представител по пълномощно адвокат Веселин Димов Панов от Варна, срещу
Решение № 2842 от 16.03.2015 г. по адм. дело
№ 9710/2014 г. на Върховния административен
съд, седмо отделение.
Касационната жалба е подадена по пощата
в срока по чл. 211, ал. 1 АПК от надлежна
страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК срещу
съдебно решение, което подлежи на касационно обжалване, и е допустима. Разгледана
по същество, е основателна.
І. От данните по делото е видно, че:
1. В гр. Девня има три училища, които се
финансират от общинския бюджет – ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“, СОУ „Васил Левски“
и ПГ „Константин Драганов Кумановски“.
Тези училища са общински, а предоставените
им за ползване имоти са публична общинска
собственост – чл. 10, ал. 4 от Закона за народната просвета (ЗНП).
Професионална гимназия „Константин
Драганов Кумановски“ – гр. Девня, е учебно
заведение (училище), създадено през 1966 г.
като СПТУ по ремонт и поддръжка на машини и съоръжения в химическата промишленост, което през 2002 г. е преименувано
в Професионална гимназия, а със Заповед
№ РД-09-775 от 19.06.2007 г. на министъра на
образованието и науката (ДВ, бр. 56 от 2007 г.)
Професионална гимназия – гр. Девня, е определена като общинско училище, впоследствие
преименувано на Професионална гимназия
„Константин Драганов Кумановски“ (Заповед
№ РД-09-312 от 25.03.2013 г. на министъра на
образованието и науката).
Като правоприемник на държавното училище СПТУ по ремонт и поддръжка на машини
и съоръжения в химическата промишленост
Професионална гимназия – гр. Девня, получава правото да ползва безвъзмездно сградата, използвана от СПТУ като ученическо
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общежитие, със застроена площ 655 кв. м, на
четири етажа, състоящо се от 36 апартамента (акт за публична държавна собственост
№ 3296 от 19.01.2001 г.). С преобразуването
на Професионалната гимназия от държавно в
общинско училище министърът на регионалното развитие и благоустройството със Заповед
№ РД-02-14-1744 от 26.09.2009 г. е разпоредил
общежитието да бъде отписано от актовите
книги за публична държавна собственост, а
на 11.12.2009 г. въз основа на тази заповед за
него е съставен акт за публична общинска
собственост.
Искането на Професионалната гимназия
да є бъде предоставено ползването на този
вече публична общинска собственост имот
има за последица съдебни спорове, чиято
история и релевантни факти са подробно
описани в решение № 2178 от 4.10.2011 г. по
адм. дело № 435/2011 г. и решение № 1030 от
18.04.2012 г. по адм. дело № 4497/2011 г., и двете
на Административния съд – Варна. Те нямат
правно значение по правния спор, предмет на
настоящото касационно производство, поради
което не следва да бъдат обсъждани.
2. Общинските училища и обслужващи
звена се закриват със заповед на министъра
на образованието и науката по предложение
на общинския съвет – чл. 10, ал. 6, изр. 2-ро
ЗНП. Общинските училища и обслужващи
звена се закриват със заповед на министъра
на образованието и науката по мотивирано
предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет и становище на
регионалния инспекторат по образованието,
изготвено по реда на ал. 1 – чл. 12, ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП).
Решение по чл. 10, ал. 6, изр. 2-ро ЗНП,
респ. по чл. 12, ал. 2 ППЗНП, за закриване на
Професионална гимназия „Константин Драганов Кумановски“ – гр. Девня, е Решение № 419
по протокол № 41 от 28.05.2014 г. на Общинския съвет – гр. Девня, въз основа на което
министърът на образованието и науката издава
Заповед № РД-14-59 от 17.07.2014 г., с която
закрива училището и разпорежда учениците
от Професионална гимназия „Константин
Драганов Кумановски“ – гр. Девня, да се
пренасочат към СОУ „Васил Левски“ – гр.
Девня, при условията на чл. 9 ЗНП (т.е. при
изразено от учениците съгласие – според тази
разпоредба всеки гражданин осъществява
правото си на образование в избрано от него
училище и вид обучение съобразно личните
си предпочитания и възможности).
3. Професионална гимназия „Константин
Драганов Кумановски“ – гр. Девня, е оспорила пред Административния съд – Варна,
законосъобразността на Решение № 419 по
протокол № 41 от 28.05.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Девня. С определение № 2580

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

от 30.06.2014 г. по адм. дело № 2127/2014 г.
този съд е оставил без разглеждане жалбата,
подадена от адвокат Веселин Панов като
пълномощник на гимназията срещу решението на Общинския съвет – гр. Девня, и е
прекратил производството по делото. За да
постанови този резултат, Административният
съд – Варна, е приел, че решението е част от
производството по издаване на окончателен
индивидуален административен акт – заповед
по чл. 10, ал. 6, изр. 2-ро ЗНП за закриване
на училището, поради което решението на
общинския съвет подлежи на съдебен контрол за законосъобразност само заедно със
заповедта като краен административен акт.
4. Професионална гимназия „Константин
Драганов Кумановски“ – гр. Девня, е оспорила пред Върховния административен съд
законосъобразността на Заповед № РД-14-59 от
17.07.2014 г., с която министърът на образованието и науката закрива училището. По това
оспорване е образувано и проведено съдебно
производство по адм. дело № 11391/2014 г.
на Върховния административен съд, седмо
отделение, по което все още не е постановено
съдебно решение.
5. Значително преди да издаде Заповед
№ РД-14-59 от 17.07.2014 г. (спорът за чиято законосъобразност е предмет на адм. д.
№ 11391/2014 г. на ВАС – VІІ отд.), министърът на образованието и науката е издал
Заповед № РД-09-475 от 28.03.2014 г., с която на основание чл. 25, ал. 5 от Закона за
професионалното образование и обучение
(ЗПОО) и чл. 49, ал. 3, т. 2 ППЗНП е утвърдил държавен план-прием за учебната
2014/2015 г. в държавните и общинск ите
професионални гимназии, професионалните
училища и паралелките за придобиване на
професионална к валификаци я в основни,
прогимназиални, средни общообразователни
и специални училища за 1826 паралелки с
общ брой 48 503 ученици, разпределени по
области. За община Девня е одобрен планприем за една паралелка от 26 ученици след
завършен 8-и клас за обучение в СОУ „Васил
Левски“ по професията „Дизайнер“ от специалността „Рекламна графика“ (професионално
направление „Дизайн“, код 214 от списъка
по чл. 6, ал. 1 ЗПОО) и за 4 паралелки (3 х
1 + 2 х 0,5) по различни специалности в ПГ
„Константин Драганов Кумановски“.
С жалба вх. № 06-02-908 от 1.07.2014 г. по
регистъра на МОН ПГ „Константин Драганов
Кумановски“ е оспорила валидността на Заповед № РД-09-475 от 28.03.2014 г. в частта, с
която е одобрен план-прием за една паралелка от 26 ученици след завършен 8-и клас за
обучение в СОУ „Васил Левски“ – гр. Девня,
с довод за допуснато нарушение на чл. 48,
ал. 5 ППЗНП.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

ІІ. По тази жалба е образувано адм. дело
№ 9710/2014 г. на Върховния административен съд, седмо отделение, производството по
което е финализирано със сега оспореното
от ПГ „Константин Драганов Кумановски“
решение № 2842 от 16.03.2015 г., с което е
отхвърлена „като неоснователна жалбата на
Професионална гимназия „Константин Драганов
Кумановски“ – гр. Девня, против Заповед № 475
от 28.03.2014 г. на министъра на образованието
и науката, издадена на основание чл. 25, ал. 5
ЗПОО, в частта, в която е утвърден държавен
план-прием за паралелка по специалността
„лесовъд“ – 623040, в Средно общообразователно
училище „В. Левски“, гр. Девня“.
За да постанови този резултат, тричленният
състав на Върховния административен съд,
седмо отделение, е приел, че:
1. Оспорената заповед представлява общ
административен акт. Жалбоподателят не е
участвал в производството по нейното издаване, но въпреки това е подал жалбата си извън
срока по чл. 179 АПК, вкл. и извън корекцията на този срок с правилото на чл. 140, ал. 1
АПК, поради което подадената от него жалба
е жалба по чл. 149, ал. 5 във връзка с чл. 184
АПК за обявяване на нищожност.
2. Оспорената заповед е издадена с правно
основание чл. 25, ал. 5 ЗПОО и чл. 49, ал. 3,
т. 2 ППЗНП от министъра на образованието
и науката въз основа на предложения на началниците на регионалните инспекторати по
образованието след съгласуване със съответните финансиращи органи, с министъра на
труда и социалната политика и с министъра
на регионалното развитие и благоустройството. С нея е утвърден държавен план-прием за
учебната 2014 – 2015 г. в държавните и общинските професионални гимназии, професионалните училища и паралелки за придобиване
на професионална квалификация в основни,
прогимназиални, средни и общообразователни и специални училища за 1826 паралелки.
3. В частта, оспорена от ПГ „Константин
Драганов Кумановски“, е предвиден прием след
8 клас за специалността „лесовъд“ – 623040,
в Средно общообразователно училище „В.
Левски“, гр. Девня, за срок на обучение 4
години, 1 паралелка, 25 ученици.
Жалбоподателят е общинско училище по
смисъла на чл. 10, ал. 3 ЗНП и е професионална гимназия в гр. Девня със специалности
„машинен оператор“, „машинен монтьор“,
„машини и съоръжения за химическата и
хранително-вкусова и химическата промишленост“, електромонтьор, електрообзавеждане
на транспортна техника.
4. Според чл. 25, ал. 5 ЗПОО държавният
план-прием за държавните и общинските
училища се утвърждава от министъра на
образованието и науката по предложение на
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началниците на регионалните инспекторати по
образованието след съгласуване с министъра
на труда и социалната политика и министъра
на регионалното развитие и благоустройството.
Според чл. 48, ал. 5 ППЗНП паралелки за
придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища и
гимназии се разкриват в населени места, в
които няма професионални училища.
Паралелката за придобиване на професионална квалификация в СОУ „Васил Левски“
се разкрива за първи път и е в нарушение
на чл. 48, ал. 5 ППЗНП, но нарушението на
материална разпоредба не представлява винаги основание за обявяване на нищожност.
АПК не дава отговор кога нарушението на
материалния закон е толкова съществено, че
води до нищожност на волеизявлението на
административния орган. (В случая) Заповедта
е издадена от министъра на образованието и
науката, който е материално компетентен да
утвърди държавния план-прием, а нарушението
на чл. 48, ал. 5 ППЗНП не е до степен нетърпим от правовия ред. Не може да се направи
извод за превратно упражняване на власт,
поради което жалбата се явява неоснователна.
ІІІ. Нас т оящ и я т пет ч ленен с ъс та в на
Върховния административен съд не споделя
правните изводи на тричленния състав и счита
постановеното от тричленния състав решение
за неправилно поради следните съображения:
1. Доп уснатата о т т ри ч лен н и я с ъс та в
с ъщес т вена фа к т и ческ а г реш к а о т носно
професията и специалността по одобрения
план-прием в СОУ „Васил Левски“ не влияе
върху правните изводи, изложени в мотивите
към съдебното решение, но следва да бъде
отстранена. Професи ята „Лесовъд“ с код
623040 от специалност „Горско стопанство“
с код 6230401 на професионално направление
„Горско стопанство“ с код 623 е утвърдена за
Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа, община
Вълчи дол, а не за СОУ „Васил Левски“ – гр.
Девня. Както се посочи и по-горе в тези мотиви (т. І.5), за СОУ „Васил Левски“ е утвърден
план-прием за придобиване на професионална
квалификация по професия „Дизайнер“ с код
214010, специалност „Рекламна графика“ с
код 2140112 от професионално направление
„Дизайн“ с код 214 от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 ЗПОО, утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед
№ РД-09-413 от 12.05.2003 г., с последващи
изменения и допълнения, актуализирана със
Заповед № РД-09-182 от 25.02.2013 г. и Заповед
№ РД-09-74 от 20.01.2014 г. на министъра на
образованието и науката.
Същественото е, че професионалното образование по посочените професия, специалност
и професионално направление ще се реализира
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за първи път в СОУ „Васил Левски“, т.е. оплакването на жалбоподателя, че с утвърдения
план-прием за професионално образование
в СОУ „Васил Левски“ министърът на образованието и науката за първи път разкрива
паралелка за професионална квалификация
в това средно общообразователно училище.
2. А според чл. 9, ал. 1, т. 3 ЗПОО средно
общообразователно училище (каквото е СОУ
„Васил Левски“ – гр. Девня) има право за
осъществяване на обучение за придобиване
на професионална квалификация (само) въз
основа на заповед на министъра на образованието и науката, ако отговаря на условията, определени с държавните образователни
изисквания.
По делото не е представена заповед на министъра на образованието и науката по чл. 9,
ал. 1, т. 3 ЗПОО за СОУ „Васил Левски“ – гр.
Девня, поради което следва да се приеме, че
такава заповед не съществува и посоченото
средно общообразователно училище няма право да осъществява обучение за придобиване
на професионална квалификация.
3. Според чл. 48, ал. 5 ППЗНП паралелки
за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища
и гимназии се разкриват в населени места,
в които няма професионални училища. От
съдържанието на тази разпоредба логически
следва извод, че ако в населеното място има
професионално училище, паралелка за придобиване на професионална квалификация не
може да бъде разкрита в средно общообразователно училище или гимназия в същото
населено място. Следователно, като е одобрил
за първи път план-прием за придобиване на
професионална квалификация в СОУ „Васил
Левски“ – гр. Девня, в нарушение на правилото по чл. 48, ал. 5 ППЗНП, министърът на
образованието и науката е превишил (излязъл
е извън рамките на) своята компетентност по
чл. 25, ал. 5 ЗПОО и погледнато през призмата
на логически изведената от съдържанието на
чл. 48, ал. 5 ППЗНП забрана – е осъществил
едно неправомерно юридическо действие, въпреки че нарушението на чл. 48, ал. 5 ППЗНП
не е обвързано със санкция.
По правило административните актове
са правомерни юридически действия – извършени в изпълнение на закон – и поради
това е общоприета в съдебната практика и
в правната теория оборима презумпция за
тяхната законосъобразност. Поради това не
само е недопустимо, но дори е немислимо
административен акт да бъде издаден при
превишаване на власт (компетентност) или в
нарушение на нормативно установена забрана.
Такъв акт е нетърпим за правния ред, поради
което е винаги нищожен – превишението на
властта (излизането извън рамките на предоставената компетентност) е липса на ма-
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териална компетентност, а административен
акт, издаден при липса на компетентност по
материя, е нищожен.
По изложените съображения настоящият
петчленен състав на Върховния административен съд счита, че одобряването на план-прием
за осъществяване за първи път на обучение за
придобиване на професионална квалификация
в средно общообразователно училище без изрична заповед по чл. 9, ал. 1, т. 3 ЗПОО и в
нарушение на въведеното от самия министър
на образованието и науката правило по чл. 48,
ал. 5 ППЗНП е нищожно правно действие и
административният акт, чрез който е изразено
това действие, е нищожен административен
акт. Поради това жалбата на ПГ „Константин
Драганов Кумановски“ – гр. Девня, е била
основателна. Като е отхвърлил тази жалба,
тричленният състав е постановил неправилно
(поради нарушение на материалния закон)
решение, което следва да бъде отменено,
и на основание чл. 222, ал. 1 АПК делото
следва да бъде решено по същество, като се
обяви нищожността на Заповед № РД-09-475
от 28.03.2014 г. в частта, с която е одобрен
план-прием за една паралелка от 26 ученици
след завършен 8-и клас за обучение в СОУ
„Васил Левски“ – гр. Девня, за придобиване
на професионална квалификация за професия код 214010 „Дизайнер“, специалност код
2140112 „Рекламна графика“ от професионално
направление „Дизайн“ с код 214 от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
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Водим от изложените мотиви, Върховният
административен съд, петчленен състав,
РЕШИ:
Отменя Решение № 2842 от 16.03.2015 г. по
адм. дело № 9710/2014 г. на Върховния административен съд, седмо отделение, и вместо
него постановява:
Обявява нищожността на Заповед № РД09-475 от 28.03.2014 г. на министъра на образованието и науката в частта, с която е одобрен
план-прием за една паралелка от 26 ученици
след завършен 8-и клас за обучение в СОУ
„Васил Левски“ – гр. Девня, за придобиване
на професионална квалификация за професия код 214010 „Дизайнер“, специалност код
2140112 „Рекламна графика“ от професионално
направление „Дизайн“ с код 214 от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение.
Осъжда Министерството на образованието и науката да заплати на Професионална
гимназия „Константин Драганов Кумановски“ – гр. Девня, сумата 1150 лв. разноски
по делото – държавна такса 10 лв., такса за
публикация в „Държавен вестник“ 20 лв.,
650 лв. възнаграждение за един адвокат в
първоинстанционното съдебно производство
и 470 лв. възнаграждение за един адвокат в
касационното производство.
Решението не подлежи на обжалване.
Председател:
Георги Колев
5010
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТEРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-42
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на
кмета на община Пордим, Решение № 503 по
протокол № 44 от 26.03.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Пордим, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Плевен, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра
на образованието и науката, поради намаляване
броя на учениците под нормативно определения
минимум, считано от 15.09.2015 г. закривам ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Тотлебен, община
Пордим, област Плевен.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Пордим.
3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Тотлебен, община Пордим, област Плевен, да се насочат за обучение към СОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – гр. Пордим, община Пордим,
област Плевен, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Тотлебен, община
Пордим, област Плевен, да се съхранява в СОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пордим, община
Пордим, област Плевен.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени
в Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащите училища.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Т. Танев
4990

ЗАПОВЕД № РД-14-43
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
на кмета на община Ракитово, Решение № 737
по протокол № 54 от 26.03.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Ракитово, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Пазарджик, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра
на образованието и науката, поради необходимост
от привеждане вида на училището в съответствие
с изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 7 ЗНП, считано от 15.09.2015 г. преобразувам Средно общообразователно оздравително училище „Христо
Смирненски“ – гр. Ракитово, в Професионална
гимназия „Христо Смирненски“ – гр. Ракитово,
община Ракитово, област Пазарджик.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Имуществото на Средно общообразователно оздравително училище „Христо Смирненски“ – гр. Ракитово, да продължи да се ползва
от преобразуваната Професионална гимназия
„Христо Смирненски“ – гр. Ракитово, община
Ракитово, област Пазарджик.
3. Задължителната документация на учениците
от основната степен на Средно общообразователно оздравително училище „Христо Смирненски“ – гр. Ракитово, да се съхранява в СОУ „Св.
Кл. Охридски“ – гр. Ракитово, а документацията
на учениците от гимназиалната степен – в преобразуваната Професионална гимназия „Христо
Смирненски“ – гр. Ракитово.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Т. Танев
4991
ЗАПОВЕД № РД-14-44
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25,
ал. 1, т. 1 ППЗНП, по мотивирано предложение
от зам.-кмета на Столична община (съгласно
Заповед № РД-15-6073 от 19.06.2015 г. на кмета
на Столична община) след Решение № 340 по
протокол № 83 от 11.06.2015 г. на Столичния
общински съвет, становище на Регионалния
инспекторат по образованието – София-град, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра
на образованието и науката, поради необходимостта от даване име на училището определям
4 ОУ – гр. София, да се именува, както следва:
4 ОУ „Професор Джон Атанасов“ – гр. София.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4992

Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-45
от 17 юли 2015 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 1 и 3 ППЗНП, по мотивирано предложение
от министъра на правосъдието, становище от
Регионалния инспекторат по образованието – София-град, и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г.
на министъра на образованието и науката, поради
необходимостта от повишаване образованието
на лишените от свобода, считано от 1.09.2015 г.
преобразувам ОУ с ПТУ в затворническо общежитие „Казичене“ към затвора в гр. София
в СОУ „Св. Иван Рилски“ – гр. София, с адрес:
ПК 1532, Казичене, ул. Циклама 1.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 КТ.
2. Имуществото на ОУ с ПТУ в затворническо
общежитие „Казичене“ към затвора в гр. София
да продължи да се ползва от преобразуваното
СОУ „Св. Иван Рилски“ – гр. София.
3. Задължителната документация на ОУ с
ПТУ в затворническо общежитие „Казичене“ към
затвора в гр. София да се съхранява в преобразуваното СОУ „Св. Иван Рилски“ – гр. София.
4. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

4993

Министър:
Т. Танев

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 581-ОЗ
от 15 юли 2015 г.
На основание чл. 56, ал. 1 АПК Комисията
за финансов надзор реши:
Въз основа на подаденото искане с вх. № РГ10-82-11 от 24.06.2015 г., подписано от г-н Виктор Ангелов Серов – в качеството му на лице,
представляващо юридическото лице „Ви-Веста
Холдинг“ – АД, последното представител на ЗК
„Надежда“ – АД, прекратява образуваното на
основание чл. 13, ал. 1, т. 5 ЗКФН във връзка
с чл. 29, ал. 5 КЗ производство по заявление с
вх. № РГ-10-82-11 от 30.04.2015 г., допълнено с
писма от 8.07.2015 г. и 10.07.2015 г., за издаване
на допълнителен лиценз на ЗК „Надежда“ – АД,
ЕИК 131282730, по застраховане за нови видове
застраховки от раздел ІІ, буква „А“, т. 10 – 10.1
и 10.2, т. 13, т. 14, т. 15 и т. 17 на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането.
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На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН във връзка
с чл. 132, ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 АПК решението подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд на Република България в
14-дневен срок от съобщаването му.

5031

Председател:
Ст. Мавродиев

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 92
от 3 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Девин,
след като се запозна с ДЗО № 92 от 29.06.2015 г.
на кмета на община Девин и становище на ПК
„Стопанска политика и общинска собственост,
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, „Устройство на територията,
инфраструктура, екология и туризъм“, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабелна линия 20 kV, БКТП, с. Чуреково, община
Девин, област Смолян“.

5005

Председател:
Мл. Исаев

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 1372
от 9 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 67, ал. 2 ЗЕ, чл. 41, ал. 2 ЗОС и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Газоснабдяване на община
Казанлък“, подобект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия
на гр. Казанлък – етап 2014“, преминаващ през
имоти по КВС на землища на гр. Казанлък и с.
Бузовград, община Казанлък:
1.1. за газоснабдяване на имот № 080019 в
землището на гр. Казанлък, община Казанлък, с ЕКАТТЕ 35167, преминаващ през имоти:
№ 000054 – полск и път, публична общинска
собственост; № 000436 – полски път, публична
общинска собственост, в землището на гр. Казанлък, местност Големите ливади;
1.2. за газоснабдяване на имот № 023009,
в землището на с. Бузовград, община Казанлък, с ЕКАТТЕ 0684, преминаващ през имоти:
№ 000172 – полски път, публична общинска собственост в землището на с. Бузовград, местност
Зад Тунджа; № 000314 – напоителни канали,
частна общинска собственост, в землището на
гр. Казанлък, местност Армагански път.
2. Определя пазарна оценка за право на преминаване през частна общинска собственост
ПИ № 000314 в землището на гр. Казанлък в
размер 8,20 лв.

4836

Председател:
Н. Златанов
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РЕШЕНИE № 1395
от 9 юли 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобря ва парцеларен п ла н на подземен
елeктропровод за осигуряване на електрозахранване на поземлен имот с идентификатор
№ 27499.180.93 – 2,91 дка, представляващ урбанизирана територия, собственост на „Неделчева
Ауто“ – ЕООД. Трасето преминава по поземлен
имот № 27499.180.334 – селскостопански, горски
ведомствен път – публична общинска собственост,
всички намиращи се в местността Под Енина в
землището на с. Енина, община Казанлък, и е с
дължина 643 м и сервитут 1286 кв. м.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора.

4958

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 1239
от 25 юни 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с
Решение № 1149 от 26.03.2015 г., протокол № 64
на Общинския съвет – гр. Свищов, Общинският
съвет – гр. Свищов, реши:
I. Приема правния анализ, информационния
меморандум и експертната оценка за обособен
обект, представляващ реална част от двуетажна
масивна монолитна сграда, строена 1972 г., състояща се от:
1. Сутерен – три изби, склад, коридор и вътрешно стълбище за първи етаж с ПП 177,55 кв. м.
2. Първи етаж:
2.1. автоспирка – чакалня, две стаи, санитарен
възел, коридор с вътрешно стълбище за изба и
ІІ етаж със ЗП 97 кв. м;
2.2. помещение (бивш тотопункт) със ЗП 27,70
кв. м и склад с ПП 5,80 кв. м.
3. Втори етаж:
3.1. жилище (запад), състоящо се от кухнястолова, две дневни, спалня, санитарен възел,
коридор със самостоятелен вход, със ЗП 94,50
кв. м и 1/2 ид. ч. от общ коридор с вътрешно
стълбище 7,10 кв. м.
3.2. жилище (изток), състоящо се от кухня,
дневна, спалня, санитарен възел, коридор и тераса,
със ЗП 70 кв. м и 1/2 ид. ч. от общ коридор с
вътрешно стълбище, както и правото на строеж
за част от УПИ Х, кв. 37 по плана за с. Алеково.
Имотът е актуван с акт за общинска собственост № 3055 от 12.04.2010 г.
ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за обекта по т. І при следните условия:
а) начална цена на обекта – 23 100 лв. без ДДС;
б) стъпка за наддаване – 1000 лв.;
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в) депозитна вноска за участие в търга в размер 30 % от началната обявена цена на обекта,
платена до 17 ч. на предхождащия търга работен
ден, внесена по IBAN сметка на Община Свищов:
BG76SOMB91303336682201, BIC код SOMBBGSF
на „Общинска банка“ – А Д, Финансов център – Свищов;
г) достигнатата тръжна цена на обекта не
се облага с ДДС и се заплаща в седемдневен
срок от сключване на договора по IBAN сметка
BG15SOMB91303136682200, BIC код SOMBBGSF
на „Общинска банка“ – АД, Финансов център –
Свищов;
д) плащането на цената се извършва само
в левове, като не се допускат други платежни
средства.
1. Определя дата на провеж дане на търга – 21.08.2015 г. от 15,30 ч. в зала № 18 на общината.
2. Утвърж дава тръжната документация и
договора за приватизация за обекта и определя
такса за закупуване 100 лв. без ДДС.
3. Тръжната документация за обекта се получава след обнародване на решението в „Държавен
вестник“ до 17 ч. на предхождащия търга работен
ден от информационния център на Община Свищов срещу квитанция за внесени 100 лв. без ДДС.
4. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 24.08.2015 г. при същите условия, час и място.
5. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 38 до 17 ч. на
предхождащия търга работен ден.
6. Крайният срок за подаване на предложенията
е до 17 ч. на предхождащия търга работен ден в
запечатан непрозрачен плик.
7. Упълномощава кмета на общината да сключи
договора за приватизация с участника, спечелил
търга, в 30-дневен срок от решението на органа
по приватизация.

4949

Председател:
Св. Георгиева

20. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4 и чл. 152, ал. 2
във връзка с чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „в“, чл. 143,
ал. 1, чл. 144, ал. 1 – 3 ЗУТ е издал Разрешение
за строеж № РС-65 от 14.07.2015 г. на Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за обект: Рехабилитация
на железопътна инфраструктура по участъци на
железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови
подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление на ТПС
(тягови подстанции), СП (секционни постове) и
СР (секционни разединители) от ЦДЦ (централен
диспечерски център) Пловдив, Етап I – Тягова
подстанция Нова Загора, Етап II – Централен
диспечерски център Пловдив, Етап III – Тягова
подстанция Стара Загора, при условията на чл. 60
АПК. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от обнародването на обявлението
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в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
5045
37. – Министърът на регионалното разви
тие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за
строеж № РС-63 от 14.07.2015 г. на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД, за строеж „Укрепване на естакади
между спецкорпус-3 и реакторни отделения на
блок 5 и блок 6 на АЕЦ „Козлодуй“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
5044
38. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС64 от 14.07.2015 г. за обект „Монтаж на два броя
осеви автомобилни везни за автоматично мерене
в зоната на ГКПП „Капитан Андреево“ – трасе
изходящ тежък трафик“. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5054
39. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 8 от Закона за пътищата
е издадено Разрешение за строеж № РС-70 от
22.07.2015 г. за обект: АМ „Марица“, „Оризово – Капитан Андреево“, участък от км 4+660
до км 5+000. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок след съобщаването му.
5046
37. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 12/2015 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Николинка Панайотова Романова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок шест месеца.
5003
37а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 51/2015 г. на
Висшия дисциплинарен съд Ирена Иванова Андреева – адвокат от Адвокатската колегия – Варна,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок три месеца.
5001
37б. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 1/2015 г. на
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Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Шумен, Атанас Иванов Иванов – адвокат
от Адвокатската колегия – Шумен, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок осемнадесет месеца.
5002
31. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178,
ал. 1 ЗСВ и съгласно решение на ВСС по пр. № 35
от 18.06.2015 г., т. 4, конкурс за първоначално
назначаване и заемане на 4 свободни длъжности
за „съдия“ в административните съдилища, както
следва:
1.1. Административен съд София-град – една
свободна длъжност;
1.2. Административен съд София област – една
свободна длъжност;
1.3. Административен съд гр. Пловдив – една
свободна длъжност;
1.4. Административен съд гр. Пазарджик – една
свободна длъжност.
2. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит,
по ред, определен с Правилата относно реда за
провеждане на конкурси за младши съдии и
младши прокурори, за първоначално назначаване
и за повишаване в длъжност и преместване на
съдии, прокурори и следователи.
3. Писменият изпит да се проведе на 18.09.2015 г.
(петък) в сградата на Националния институт
на правосъдието – София, ул. Екзарх Йосиф
14. Разпределението на кандидатите по зали
да бъде публикувано на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет в раздел „Постоянни
комисии“ – „КПА“ – „Конкурси“.
4. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
5. На основание чл. 181, ал. 2 и 3 ЗСВ и чл. 8
от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване
в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок от датата на
обнародване на обявата в „Държавен вестник“
кандидатите подават в администраци ята на
ВСС – София, ул. Екзарх Йосиф 12, заявление
за участие в конкурса (по образец), към което
се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от
диплома за завършено висше образование по
специалността „Право“; нотариално заверено
копие от удостоверение за придобита юридическа
правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско
удостоверение, издадено в резултат на извършен
медицински преглед, че лицето не страда от
психическо заболяване; нотариално заверено
копие от трудова/служебна и/или осигурителна
книжка; други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
5004
1. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от
км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Дияна Йорданова Ганева, наследница на Стойка Димитрова Петрова,
собственик на имот № 082062, намиращ се в
землището на с. Полско Пъдарево, община Нова
Загора, област Сливен, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
Допълнително проектиране и строителство на
АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4885
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Стойко Генов Генов, наследник на Мария Динева
Стойкова, собственик на имот № 028165, намиращ
се в землището на с. Полско Пъдарево, община
Нова Загора, област Сливен, ненамерен на адреса,
за постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4886
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Божил Василев Стоянов, собственик на имот
№ 053093, намиращ се в землището на гр. Кермен, област Сливен, община Сливен, ненамерен
на адреса, за постановяването на Решение № 843
на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждането
на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км 277+597 – мерки
за подобряване на отводняване на прилежащи
терени. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
4887
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
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3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Радка Монева Енчева, наследница на Добри Иванов Шишмански, собственик на имот № 063098,
намиращ се в землището на гр. Кермен, област
Сливен, община Сливен, ненамерена на адреса,
за постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4888
5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Динко Стоянов Динев, наследник на Георги
Славов Йорданов, собственик на имот № 066155,
намиращ се в землището на гр. Кермен, област
Сливен, община Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4849
6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900
до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Славчо Димитров Ангелов, наследник на Петър Стоянов Кавръков, собственик на
имот № 020179, намиращ се в землището на с.
Скобелево, община Павел баня, област Стара
Загора, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение № 843 на Министерския съвет от
29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3
участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км
277+597 – мерки за подобряване на отводняване на
прилежащи терени. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4890
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7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900
до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Валентин Димитров Ангелов, наследник на Петър Стоянов Кавръков, собственик
на имот № 020179, намиращ се в землището на
с. Скобелево, община Павел баня, област Стара
Загора, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение № 843 на Министерския съвет от
29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждането на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“
ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване
на отводняване на прилежащи терени. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4891
8. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от
км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Светлана Александрова
Димова, наследница на Петър Стоянов Кавръков, собственик на имот № 020179, намиращ се в
землището на с. Скобелево, община Павел баня,
област Стара Загора, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
Допълнително проектиране и строителство на
АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4892
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Виолета Стефкова Али, наследница на Петър
Стоянов Кавръков, собственик на имот № 020179,
намиращ се в землището на с. Скобелево, община
Павел баня, област Стара Загора, ненамерена на
адреса, за постановяването на Решение № 843 на
Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждането
на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км 277+597 – мерки
за подобряване на отводняване на прилежащи
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терени. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
4893
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Марийка Вълева Атанасова, собственик на имот № 011113, намиращ
се в землището на с. Бозаджии, община Сливен,
област Сливен, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение № 843 на Министерския
съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4894
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Иван Атанасов Иванов, наследник на Атанас
Иванов Белев, собственик на имот № 064022, намиращ се в землището на с. Езеро, община Нова
Загора, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
Допълнително проектиране и строителство на
АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4895
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от
км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Кирил Пенев Парпулов,
собственик на имот № 029038, намиращ се в
землището на с. Полско Пъдарево, община Нова
Загора, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
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Допълнително проектиране и строителство на
АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4896
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на
отводняване на прилежащи терени, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Емилиян Николов Чорбаджийски,
наследник на Стояна Енчева Косева, собственик
на имот № 030028, намиращ се в землището на
с. Полско Пъдарево, община Нова Загора, област
Сливен, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение № 843 на Министерския съвет от
29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждането на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“
ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване
на отводняване на прилежащи терени. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4897
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от
км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Калина Николаева
Николова, наследница на Стояна Енчева Косева, собственик на имот № 030028, намиращ се в
землището на с. Полско Пъдарево, община Нова
Загора, област Сливен, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4898
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Бойка Георгиева
Добрева, наследница на Димитър Петров Кънев,
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собственик на имот № 031104, намиращ се в
землището на с. Полско Пъдарево, община Нова
Загора, област Сливен, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4899
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Димитър Георгиев Димитров, наследник на Димитър Петров Кънев,
собственик на имот № 031104, намиращ се в
землището на с. Полско Пъдарево, община Нова
Загора, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
Допълнително проектиране и строителство на
АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4900
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от
км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Станка Стоянова Стоянова, наследница на Стоян Димитров Стоянов,
собственик на имот № 031053, намиращ се в
землището на с. Полско Пъдарево, община Нова
Загора, област Сливен, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4901
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
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„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Женя Желязкова
Тошева, наследница на Желязко Динев Кисьов,
собственик на имот № 038083, намиращ се в
землището на с. Полско Пъдарево, община Нова
Загора, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
Допълнително проектиране и строителство на
АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4902
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на
отводняване на прилежащи терени, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Деяна Динева Желязкова, наследница на Желязко Динев Кисьов, собственик на
имот № 038083, намиращ се в землището на с.
Полско Пъдарево, община Нова Загора, област
Сливен, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от
29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждането на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“
ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване
на отводняване на прилежащи терени. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4903
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Kатя Кунчева Николова,
наследница на Желязко Динев Кисьов, собственик
на имот № 038083, намиращ се в землището на
с. Полско Пъдарево, община Нова Загора, област
Сливен, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от
29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждането на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“
ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване
на отводняване на прилежащи терени. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4904
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петър Георгиев Петров,
наследник на Мария Динева Петрова, собственик
на имот № 076015, намиращ се в землището на
с. Полско Пъдарево, община Нова Загора, област
Сливен, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение № 843 на Министерския съвет от
29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждането на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“
ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване
на отводняване на прилежащи терени. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4905
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Елена Йорданова Михнева, наследница на
Стана Динева Манчева (Георгиева), собственик
на имот № 082056, намиращ се в землището на
с. Полско Пъдарево, община Нова Загора, област
Сливен, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от
29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждането на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“
ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване
на отводняване на прилежащи терени. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4906
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пейка Николова Маврова, наследница
на Стойка Димитрова Петрова, собственик на
имот № 082062, намиращ се в землището на с.
Полско Пъдарево, община Нова Загора, област
Сливен, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от
29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и части
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от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждането на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“
ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване
на отводняване на прилежащи терени. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4907
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Андон Кирчев Донев,
наследник на Георги Петков Илиев, собственик
на имот № 082068, намиращ се в землището на
с. Полско Пъдарево, община Нова Загора, област
Сливен, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение № 843 на Министерския съвет от
29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждането на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“
ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване
на отводняване на прилежащи терени. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4908
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Венцислав Иванов
Христов, наследник на Слав Христов Георгиев,
собственик на имот № 082080, намиращ се в
землището на с. Полско Пъдарево, община Нова
Загора, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
Допълнително проектиране и строителство на
АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4909
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Венцислав Василев
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Славов, наследник на Васил Славов Стоянов,
собственик на имот № 082086, намиращ се в
землището на с. Полско Пъдарево, община Нова
Загора, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
Допълнително проектиране и строителство на
АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4910
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3
участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Иванка Василева Иванова, наследница на Васил
Иванов Карпузов, собственик на имот № 036156,
намиращ се в землището на с. Омарчево, община
Нова Загора, област Сливен, ненамерена на адреса,
за постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4911
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3
участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км
277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Kиро Атанасов Киров, наследник на Добри Иванов Шишмански, собственик на имот № 063098,
намиращ се в землището на гр. Кермен, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4912
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3
участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
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км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Йорданка Великова Кирова, наследница на
Добри Иванов Шишмански, собственик на имот
№ 063098, намиращ се в землището на гр. Кермен,
община Сливен, област Сливен, ненамерена на
адреса, за постановяването на Решение № 843
на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждането
на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км 277+597 – мерки
за подобряване на отводняване на прилежащи
терени. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
4913
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Стефан Динев Драганов, наследник на Георги
Славов Йорданов, собственик на имот № 066155,
намиращ се в землището на гр. Кермен, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
Допълнително проектиране и строителство на
АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4914
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Иван Динев Драганов, наследник на Георги
Славов Йорданов, собственик на имот № 066155,
намиращ се в землището на гр. Кермен, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
Допълнително проектиране и строителство на
АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4915
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32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Мирчо Митев Мирчев, наследник на Георги
Славов Йорданов, собственик на имот № 066155,
намиращ се в землището на гр. Кермен, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
Допълнително проектиране и строителство на
АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4916
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Денка Йорданова Пенкова, наследница на Георги
Славов Йорданов, собственик на имот № 066155,
намиращ се в землището на гр. Кермен, община
Сливен, област Сливен, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4917
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Иван Русев Иванов, наследник на Георги
Славов Йорданов, собственик на имот № 066155,
намиращ се в землището на гр. Кермен, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
Допълнително проектиране и строителство на
АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4918
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3
участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Росен Иванов Русев, наследник на Георги
Славов Йорданов, собственик на имот № 066155,
намиращ се в землището на гр. Кермен, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4919
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3
участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км
277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Петър Росенов Тенев, наследник на Георги
Славов Йорданов, собственик на имот № 066155,
намиращ се в землището на гр. Кермен, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4920
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3
участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Тодор Митев Тодоров, наследник на Георги
Славов Йорданов, собственик на имот № 066155,
намиращ се в землището на гр. Кермен, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ

ВЕСТНИК

БРОЙ 58

„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4921
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3
участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Стефан Василев Стоянов, наследник на Георги
Славов Йорданов, собственик на имот № 066155,
намиращ се в землището на гр. Кермен, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4922
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Здравка Славова
Славова-Цонева, наследница на Слав Василев
Добрев, собственик на имот № 068155, намиращ
се в землището на гр. Кермен, община Сливен,
област Сливен, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение № 843 на Министерския
съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждането на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“
ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване
на отводняване на прилежащи терени. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4923
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3
участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км
277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Васил Славов Славов, наследник на Слав
Василев Добрев, собственик на имот № 068155,
намиращ се в землището на гр. Кермен, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
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постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4924
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3
участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км
277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Динко Гичев Иванов, наследник на Диню
Христов Михалчев, собственик на имот № 068175,
намиращ се в землището на гр. Кермен, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4925
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3
участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Краса Динева Драголова, наследница на Диню
Христов Михалчев, собственик на имот № 068175,
намиращ се в землището на гр. Кермен, община
Сливен, област Сливен, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4926
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3
участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
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на Христо Василев Минчев, наследник на Диню
Христов Михалчев, собственик на имот № 068175,
намиращ се в землището на гр. Кермен, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4927
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3
участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км
277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Марин Иванов Георгиев, наследник на Петър
Стоянов Кавръков, собственик на имот № 020179,
намиращ се в землището на с. Скобелево, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4928
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Димитър Александров
Божанов, наследник на Петър Стоянов Кавръков, собственик на имот № 020179, намиращ се
в землището на с. Скобелево, община Сливен,
област Сливен, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение № 843 на Министерския
съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждането на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“
ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване
на отводняване на прилежащи терени. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4929
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
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„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Радостина Стефкова
Петрова, наследница на Петър Стоянов Кавръков, собственик на имот № 020179, намиращ се
в землището на с. Скобелево, община Сливен,
област Сливен, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение № 843 на Министерския
съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждането на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“
ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване
на отводняване на прилежащи терени. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4930
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Иван Илиянов Цветанов, наследник на Петър
Стоянов Кавръков, собственик на имот № 020179,
намиращ се в землището на с. Скобелево, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
Допълнително проектиране и строителство на
АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4931
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Mарияна Стефанова
Атанасова, наследница на Петър Стоянов Кавръков, собственик на имот № 020179, намиращ се
в землището на с. Скобелево, община Сливен,
област Сливен, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение № 843 на Министерския
съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждането на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“
ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване
на отводняване на прилежащи терени. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4932
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49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Марин Димитров Димитров, наследник на Дина
Славова Годалиева, собственик на имот № 020150,
намиращ се в землището на с. Скобелево, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
Допълнително проектиране и строителство на
АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4933
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Веселин Стоянов Пърличев, наследник на Андрея
Андреев Митев, собственик на имот № 022090,
намиращ се в землището на с. Чокоба, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването
на имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда за изграждането на обект:
Допълнително проектиране и строителство на
АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4934
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Илия Димитров
Илиев, наследник на Калина Колева Илиева/
Русева, собственик на имот № 023052, намиращ
се в землището на с. Чокоба, община Сливен,
област Сливен, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение № 843 на Министерския
съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда за изграждането на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“
ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км
241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване
на отводняване на прилежащи терени. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
4935
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Тинка Десова Христова, собственик на имот
№ 011111, намиращ се в землището на с. Бозаджии,
община Сливен, област Сливен, ненамерена на
адреса, за постановяването на Решение № 843
на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждането
на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км 277+597 – мерки
за подобряване на отводняване на прилежащи
терени. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
4936
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Динко Иванов Стоянов, собственик на имот
№ 025092, намиращ се в землището на с. Биково,
община Сливен, област Сливен, ненамерен на
адреса, за постановяването на Решение № 843
на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда за изграждането
на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км 277+597 – мерки
за подобряване на отводняване на прилежащи
терени. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
4937
54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3
участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до км
277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Венета Начева Радева, наследница на Начо
Василев Стоянов, собственик на имот № 039015,
намиращ се в землището на с. Омарчево, община
Сливен, област Сливен, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
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Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4938
55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ 3
участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване
на прилежащи терени, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Даниел Николаев Начев, наследник на Начо
Василев Стоянов, собственик на имот № 039015,
намиращ се в землището на с. Омарчево, община
Сливен, област Сливен, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4939
56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Станка Господинова
Русева, наследница на Димитър Петров Кънев,
собственик на имот № 031104, намиращ се в
землището на с. Полско Пъдарево, община Нова
Загора, област Сливен, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение № 843 на Министерския съвет от 29.12.2014 г. за отчуждаването на
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда за изграждането на обект: Допълнително проектиране и строителство на АМ
„Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4940
17. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за приемане на
редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2015 – 2016 г. в съответствие с
Решение № 343 от 18.05.2015 г. на Министерския
съвет (приложение № 1) и за приемане на редовни
и задочни докторанти – платена форма на обучение
(приложение № 2). От 1.09.2015 г. до 31.10.2015 г.
кандидатите подават следните документи до ректора на СУ „Св. Климент Охридски“: 1. заявление
по образец; 2. автобиография; 3. ксерокопие на
дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея;
завършилите при степенна структура на обучение
представят копия на дипломите за завършени обра-
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документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски 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: кандидатдокторантът. Задължителната информация, която
трябва да съдържа банковият документ, е: трите
имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета,
към който е обявена докторантурата, и кандидат-докторантската 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 2015 – 2016 г., утвърдени с Решение № 343 от 18.05.2015 г. на Министерския
съвет
(брой)

зователно-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“, призната по
законодателството на съответната държава, могат
да кандидатстват за обучение в докторска степен,
след като са преминали процедура по признаване
на образованието от Софийския университет; 4.

№

Шифър

Докторска програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

задочно

Факултет по математика и информатика
1.

4.5.

Математика (Математическа логика)

3

2.

4.5.

Математика (Алгебра и теория на числата)

2

3.

4.5.

Математика (Математически анализ)

1

4.

4.5.

Математика (Диференциални уравнения – Частни диференциални уравнения)

1

2

5.

4.5.

Математика (Изчислителна математика)

1

6.

4.5.

Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)

1

7.

4.5.

Математика (Изследване на операциите)

1

8.

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на
математиката в икономиката)

1

9.

1.3.

Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по
математика и информатика)

1

1

10.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Компютърни науки)

7

5

11.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информационни технологии)

2

2

12.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Софтуерни технологии)

3

1

13.

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информационни системи)

5

2

Общо

29

14

1

Физически факултет
14.

4.1.

Физически науки (Астрономия и астрофизика)

1

15.

4.1.

Физически науки (Метеорология)

1

1

16.

4.1.

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

1

1

17.

4.1.

Физически науки (Физика на атомите и молекулите)

2

18.

4.1.

Физически науки (Теоретична и математическа физика)

1

19.

4.1.

Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)

1
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20.

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси, вкл. нелинейна оптика и квантова електроника)

1

21.

4.1.

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

1

22.

4.1.

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

5

23.

4.1.

Физически науки (Ядрена физика)

2

24.

4.1.

Физически науки (Физика на високите енергии и елементарните частици)

3

25.

4.1.

Физически науки (Ядрена физика, ядрен гама-резонанс)

1

26.

4.1.

Физически науки (Биофизика)

2

27.

4.1.

Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените
реактори)

2

28.

1.3.

Педагогика на обучението по.... (Методика на обучението по
физика)
Общо

задочно

1

1
2

24

Факултет по химия и фармация
29.

4.2.

Химически науки (Аналитична химия)

2

30.

4.2.

Химически науки (Теоретична химия – Квантова химия)

1

31.

4.2.

Химически науки (Теоретична химия)

1

32.

4.2.

Химически науки (Органична химия)

4

33.

4.2.

Химически науки (Неорганична химия)

2

34.

4.2.

Химически науки (Химия на високомолекулните съединения)

1

35.

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

1

36.

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

37.

4.2.

Химически науки (Теоретична химия – Макрокинетика)

2

38.

1.3.

Педагогика на обучението по.... (Методика на обучението по
химия)

1

Общо

16
Биологически факултет

39.

4.3.

Биологически науки (Зоология – Зоология на безгръбначните
животни)

1

40.

4.3.

Биологически науки (Зоология – Зоология на гръбначните
животни)

1

41.

4.3.

Биологически науки (Ентомология)

1

42.

4.3.

Биологически науки (Микробиология)

2

43.

4.3.

Биологически науки (Генетика – Генно инженерство)

1

44.

4.3.

Биологически науки (Генетика – Биоинформатика)

1

45.

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология)

1

46.

4.3.

Биологически науки (Молекулярна биология – Моделиране на
биологичните мембрани)

1

47.

4.3.

Биологически науки (Вирусология)

1

48.

4.3.

Биологически науки (Хидробиология – Биологично водопречистване)

1

49.

4.3.

Биологически науки (Клетъчна биология)

3

50.

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите – Поведенческа екология)

1

6

С Т Р.
№

62

ДЪРЖАВЕН
Шифър

ВЕСТНИК

Докторска програма

БРОЙ 58
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

51.

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите – Екология на микроорганизмите)

1

52.

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите – Функционална биоценология)

1

53.

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

1

54.

5.11.

Биотехнологии (Технология на биологичноактивните вещества)

1

Общо

19

задочно

Геолого-географски факултет
55.

4.4.

Науки за земята (Картография, вкл. Тематично географско
картографиране – Географски информационни системи)

3

56.

4.4.

Науки за земята (Картография, вкл. Тематично географско
картографиране – Дистанционни изследвания)

1

57.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география – Регионални геоенергийни ресурси и стратегии)

1

58.

1.3.

Педагогика на обучението по…. (Методика на обучението по
география)

1

59.

4.4.

Науки за земята (География на населението и селищата)

4

60.

4.4.

Науки за земята (География на страните – Регионална и политическа география)

2

61.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география – Регионално развитие)

1

62.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география – Пространствено и регионално развитие)

1

63.

4.4.

Науки за земята (Минералогия и кристалография)

1

64.

4.4.

Науки за земята (Регионална геология)

1

65.

4.4.

Науки за земята (Геотектоника)

1

66.

4.4.

Науки за земята (Геоморфология и палеогеография)

2

67.

4.4.

Науки за земята (Климатология)

2

68.

4.4.

Науки за земята (Хидрология на сушата и водните ресурси)

2

69.

4.4.

Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание)

1

70.

4.4.

Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание – Биогеография и география на почвите)

1

71.

4.4.

Науки за земята (География на населението и селищата – Етнорелигиозни рискови предизвикателства пред Югоизточна
Европа)

1

72.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география –
Географският фактор в развитието на Българската
православна църква)

73.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география – Проблеми и перспективи пред административно-териториалното
устройство на България)

74.

4.4.

Науки за земята (Икономическа и социална география –
Историческа география: теоретични основи, направления,
перспективи)
Общо

1
1

1
1
1
27

4

Стопански факултет
75.

3.8.

Икономика (Политическа икономия)

2

1

76.

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

2

77.

3.8.

Икономика (Приложение на изчислителната техника в икономиката)

1

1
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78.

3.8.

Икономика (Икономика и управление по отрасли – образование, наука, иновации)

1

79.

3.8.

Икономика (Икономика и управление по отрасли – индустрия)

80.

3.8.

Икономика (Икономика и управление по отрасли – туризъм)

1

Общо

6

5

1

Богословски факултет
81.

2.4.

Религия и теология (Свещено Писание на Стария Завет)

2

2

82.

2.4.

Религия и теология (Свещено Писание на Новия Завет)

1

1

83.

2.4.

Религия и теология (Старобългарска книжнина)

1

84.

2.4.

Религия и теология (Химнология)

1

85.

2.4.

Религия и теология (Обща история на Църквата)

1

86.

2.4.

Религия и теология (Въведение в история на Църквата)

1

1

87.

2.4.

Религия и теология (Християнска апологетика)

1

88.

2.4.

Религия и теология (Християнска философия)

1

89.

2.4.

Религия и теология (Патрология)

1

90.

2.4.

Религия и теология (История на Българската православна
църква)

1

1

91.

2.4.

Религия и теология (Църковно право)

1

1

92.

2.4.

Религия и теология (Катехетика)

1

1

93.

2.4.

Религия и теология (Църковна дипломация и протокол)

1

1

Общо

14

8

Философски факултет
94.

2.3.

Философия (Източна философия)

2

95.

2.3.

Философия (Антична философия)

1

96.

2.3.

Философия (Средновековна философия)

1

97.

2.3.

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

1

98.

2.3.

Философия (Съвременна философия)

2

99.

2.3.

Философия (Естетика)

2

100.

2.3.

Философия (Етика)

1

101.

2.3.

Философия (Етика – Социални изследвания на пола)

1

102.

2.3.

Философия (Логика)

1

103.

2.3.

Философия (Логика – Логика и лингвистика)

1

104.

2.3.

Философия (Философия с преподаване на английски език)

5

2

105.

2.3.

Философия (Логика – Приложна логика)

1

1

106.

2.3.

Философия (Логика – Логика в континенталната традиция)

1

1

107.

2.3.

Философия (Невeрбална комуникация в реториката)

1

108.

2.3.

Философия (Ораторско изкуство и реторически идеи на Древния Изток)

1

109.

2.3.

Философия (Академична реторика и комуникация)

2

110.

2.3.

Философия (История на реториката )

1

111.

2.3.

Философия (Джендър реторика)

1

112.

2.3.

Философия (Реторика и сатира)

1

113.

2.3.

Философия (Политически език и реторика)

1

114.

2.3.

Философия (Философия на науката)

1
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115.

2.3.

Философия (Философия на историята)

1

116.

2.3.

Философия (Философска антропология)

3

117.

2.3.

Философия (Въведение във философията)

2

118.

2.3.

Философия (Философия на културата и културна антропология)

1

119.

2.3.

Философия (Философия на религията)

1

120.

2.3.

Философия (История на религиите)

1

121.

2.3.

Философия (Социална философия)

1

122.

2.3.

Философия (Екзистенциална философия)

1

123.

2.3.

Философия (Философия на изкуството)

1

124.

2.3.

Философия (Феноменология)

1

125.

2.3.

Философия (Херменевтика)

1

126.

2.3.

Философия (Метафизика)

1

127.

2.3.

Философия (Онтология)

1

128.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и
история на културата. Културни пространства и културна
памет на Балканите)

1

129.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и
история на културата. Градска антропология)

1

130.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и
история на културата. Политическа антропология)

1

131.

3.1.

Социология, атропология и науки за културата (Теория и история на културата. Културологични изследвания)

1

132.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и
история на културата. Ренесанс, Реформация и Барок)

1

133.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Културни инициативи и публични политики)

1

134.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и
история на културата. Българското читалище и съвременните
политики за култура)

1

135.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Антропология на традиционното общество
в България ХV – ХІХ в.)

1

136.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и
история на културата. История на българската култура – края
на ХІХ и първата половина на ХХ век)

1

137.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Обща социология)

3

138.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Историческа
социология на социологията)

1

139.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология
на организацията и управлението)

1

140.

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Демоскопски
изследвания)

1

141.

3.3.

Политически науки (Международни отношения)

2

142.

3.3.

Политически науки (Съвременна българска политика)

2

143.

3.3.

Политически науки (Сравнителна политология)

2

144.

3.3.

Политически науки (Публична администрация)

2

задочно

1

2
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145.

3.3.

Политически науки (Европеистика – право на ЕС)

1

1

146.

3.3.

1

1

147.

3.3.

148.

3.3.

149.

3.3.

150.

3.3.

151.

3.5.

152.

3.5.

153.

3.5.

154.

3.5.

155.

3.5.

156.

3.5.

157.

3.5.

158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

3.2.
3.2.
3.2.
3.2.
3.2.
3.2.
3.2.

165.

3.2.

Политически науки (Европеистика – Икономически изследвания – Външнотърговска политика на ЕС)
Политически науки (Европеистика – Медийна политика и
право на ЕС)
Политически науки (Европеистика – Политологични изследвания на ЕС)
Политически науки (Европеистика – Политологични изследвания на ЕС – европейска идентичност)
Политически науки (Европеистика – История на европейската
интеграция – източно разширяване на ЕС)
Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-търсещи системи)
Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография – междусекторни
ресурси: библиотеки-музеи-архиви)
Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография – обработка на
информационни ресурси)
Обществени комуникации и информационни науки (Теория на
научната информация – информационно обслужване)
Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография – История на книгата)
Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография – Дигитализация
и дигитални библиотеки)
Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиографи я – Специа лни
библиотечни колекции)
Психология (Педагогическа психология)
Психология (Трудова психология)
Психология (Организационна психология)
Психология (Социална психология – Психология на религиите)
Психология (Икономическа психология)
Психология (Психология на здравето)
Психология (Културна и диференциална психология с обучение
на английски език)
Психология (Културна и диференциална психология)
Общо
Исторически факултет
История и археология
История на България (История на Средновековна България)
История на България (История на българските земи ХV – ХVІІ)
История на България (История на Българското възраждане)
История на България (Нова българска история 1878 – 1944)
История на България (Съвременна българска история)
Средновековна обща история (Властта и жените в Средновековна Западна Европа ХІ – ХV век)
Средновековна обща история (Война и политика. Западна
Европа)

2.2.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

1
1

1

1

1

1
1
2

1

1
1
1

2

1
1
1
1
1
1
1
1
89

1
1
1
1
1
1
1

13

1
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Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

173.

Средновековна обща история (Формиране на протонационални

1

174.
175.
176.
177.

идеологии в Западна Европа – ХІІІ – ХV век)
Нова и най-нова обща история (Нова история)
Нова и най-нова обща история (История на Русия)
Нова и най-нова обща история (Съвременна история)
Нова и най-нова обща история (Нова балканска история – Про-

2
2
2
1

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
3.1.
193.
194.
195.
196.
197.

198.
199.
200.
201.
202.
203.

2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.

204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.

блеми на модернизацията в Османската империя 1789 – 1914 г.)
Стара история (Стара история)
Стара история (Тракология)
Стара история (Праистория – Неолит)
Стара история (Праистория – Енеолит)
Стара история (Праистория – Бронзова епоха)
Археология (Тракийска археология)
Археология (Класическа археология: Гърция)
Археология (Класическа археология: Рим)
Археология (Средновековна българска археология)
Археология (Методи в археологията)
Музеология
Историография
Документалистика
Архивистика
История на образованието и методическата мисъл
Социология, антропология и науки за културата
Етнография (Етнология – Политическа етнология)
Етнография (Етнология – Миграции и култура)
Етнография (Етнология – Европейска етнология)
Етнография (Етнология – Аграрна култура)
Етнография (Етнология – Българска народна култура)
Общо
Факултет по класически и нови филологии
Филология (Съвременна корейска литература и култура)
Филология (Корейска култура и общество)
Филология (Японска класическа литература)
Филология (Японска литература и култура)
Филология (Японски език)
Филология (Странознание на региона Южна, Източна и Югоизточна Азия)
Филология (Странознание на Източна Азия)
Филология (Индийска литература и култура)
Филология (Индийски езици и култура)
Филология (Персийско езикознание)
Филология (Персийско литературознание)
Филология (Арабско обществознание)
Филология (Нова и съвременна турска литература)
Филология (Съвременна френска литература)
Филология (Стара френска литература)
Филология (Съвременен румънски език)

задочно

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
35

2

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.

2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.

228.

2.1.

229.

2.1.

230.
231.

2.1.
2.1.

232.

2.1.

233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
1.3.

241.

1.3.

242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.

2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.

249.

2.1.

250.

2.1.

Филология (Историческа граматика на румънския език)
Филология (Римска литература)
Филология (Старогръцка литература)
Филология (Синтаксис на съвременния немски език)
Филология (Теория и практика на превода – немски език)
Филология (Текстлингвистика – немски език)
Филология (Испанска литература от ХVІІІ век до наши дни)
Филология (Испаноамериканска литература)
Филология (Испанска литература – 11 – 17 век)
Филология (Aмериканска литература – 20 век)
Филология (Канадска култура и литература)
Филология (Английска литература на викторианския период)
Филология (Английска литература – Ренесанс)
Филология (История на английския език)
Общо
Факултет по славянски филологии
Филология (Теория и история на литературата – Теория на
литературата)
Филология (Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия – Западноевропейска литература)
Филология (Руска културна антропология – XI – XVII век)
Филология (Руска литература на XVIII век и европейската
култура)
Филология (Руска литература на XIX век – Руската литературна
класика във визуалните изкуства)
Филология (Руска литература на ХХ век и визуалните изкуства)
Филология (Съвременна руска литература – ХХI век)
Филология (Славянски езици – Чешки език)
Филология (Славянски езици – Сръбски и хърватски език)
Филология (Славянски езици – Словенски език)
Филология (Славянски езици – Украински език)
Филология (Славянски езици – Полски език)
Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по
български език)
Педагогика на обучението по.... (Методика на обучението по
литература)
Филология (Български език – Лексикология)
Филология (Български език – Синтаксис)
Филология (Български език – Стилистика)
Филология (Български език – Фонетика и диалектология)
Филология (Български език – Морфология)
Филология (Български език – Приложна лингвистика)
Филология (Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия – Чешка литература)
Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия,
Африка и Австралия – Словашка литература)
Филология (Литература на народите на Европа, Америка,
Азия, Африка и Австралия – Сръбска литература)

С Т Р. 6 7
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

задочно

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1
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Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно

252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.

261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия,
Африка и Австралия – Хърватска литература)
2.1.
Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия,
Африка и Австралия – Литература, кино, сценарий)
2.1.
Филология (Българска литература – Съвременна българска
литература)
2.1.
Филология (Българска литература – Българска литература
от Освобождението до Втората световна война)
2.1.
Филология (Българска литература – Възрожденска литература)
2.1.
Филология (Българска литература – Литературни интерпретации на библейския текст)
2.1.
Филология (Фолклористика – Антропология)
2.1.
Филология (Български език – История на българския език)
2.1.
Филология (Българска литература – Старобългарска литература)
2.1.
Филология (Български език – Старобългарски език)
Общо
Факултет по журналистика и масова комуникация
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Връзки
с обществеността)
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Вътрешна
политика и медии)
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Графичен
дизайн)
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Емпирични
изследвания в комуникацията)
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Ефективни
комуникации и аудио-визуални услуги)
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Изграждане на имидж)
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Издателски профили)
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Интернет
култура)
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (История
на българската журналистика)
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание)
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Кризисен
пъблик рилейшънс)
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Литературно-художествено книгоиздаване)
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Манипулации в комуникацията)
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Медиен
език и стил)
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Медиен
разказ)
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Медийни
комуникационни изследвания)
3.5.
Обществени комуникации и информационни науки (Международна журналистика)

задочно

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
38
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

№

Шифър
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Образователна
и научна степен
„доктор“

278.

3.5.

279.

3.5.

280.

3.5.

281.
282.

3.5.
3.5.

283.

3.5.

284.
285.

3.5.
3.5.

286.

3.5.

287.

3.5.

1.1.

Обществени комуникации и информационни науки (Международни комуникации в световните медии)
Обществени комуникации и информационни науки (Онлайн
журналистика)
Обществени комуникации и информационни науки (Прескомуникация)
Обществени комуникации и информационни науки (Радио)
Обществени комуникации и информационни науки (Радиоформати и програмиране)
Обществени комуникации и информационни науки (Съвременна българска журналистика)
Обществени комуникации и информационни науки (Телевизия)
Обществени комуникации и информационни науки (Теория
на журналистиката и медиите)
Обществени комуникации и информационни науки (Убеждаваща комуникация)
Обществени комуникации и информационни науки (Чужде
странна журналистика)
Общо
Юридически факултет
Право (Административно право и административен процес)
Право (Финансово право)
Право (Гражданско и семейно право)
Право (Гражданско и семейно право – Търговско право)
Право (Граждански процес)
Право (Римско частно право)
Право (Обща теория на правото)
Право (Правна информатика)
Право (Информационно право)
Право (Международно частно право)
Право (Конституционно право на Република България)
Право (Наказателно процесуално право)
Право (Наказателно право – Криминология)
Право (Наказателен процес – Изпълнение на наказанията)
Право (Право на интелектуалната собственост – Изобретателско, авторско и патентно право)
Общо
Факултет по педагогика
Теория и управление на образованието (Управление на обра-

304.
305.
306.
307.

1.2.
1.2.
1.2.
1.2.

зованието)
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика

(Методика на възпитателната дейност)
(Андрагогия)
(Работа с деца в риск)
(Управление на социално-педагогическите ин-

1
1
1
1

308.
309.
310.
311.

1.2.
1.2.
1.2.
1.2.

ституции)
Педагогика (Основи на педагогическите изследвания)
Педагогика (Начална училищна педагогика)
Педагогика (Дидактика – Дизайн на образователни програми)
Педагогика (Електронно обучение)

1
1
1
1

редовно

288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.

303.

3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.

задочно

1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
31
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
-

16

7

1
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312.
313.

1.2.
1.3.

Педагогика (Професионална педагогика)
Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по

1

1
2

314.

1.3.

философски дисциплини)
Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по

1

1

315.

3.4.

български език и литература в началното училище)
Социални дейности (Професионална квалификация и кари-

1

317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.

ерно развитие)
3.4.
Социални дейности (История на социалната работа)
Общо
Факултет по начална и предучилищна педагогика
1.2.
Педагогика (Предучилищна педагогика)
1.2.
Педагогика (Теория на възпитанието)
1.2.
Педагогика (Дидактика)
1.2.
Педагогика (Сравнително образование)
1.2.
Педагогика (Социална педагогика)
1.2.
Педагогика (Специална педагогика – Логопедия)
1.2.
Педагогика (Специална педагогика – Педагогика за деца с

324.

1.2.

интелектуална недостатъчност)
Педагогика (Специална педагогика – Слухово-речева рехаби-

3

1.3.

литация)
Педагогика на обучението по.... (Методика на обучението по

2

1

326.

1.3.

изобразително изкуство)
Педагогика на обучението по.... (Методика на обучението по

2

2

327.

1.3.

музика)
Педагогика на обучението по.... (Дидактика на техниката и

1

1.3.

технологиите в началното училище)
Педагогика на обучението по.... (Физическо възпитание и спорт

1

в началното училище)
Общо

20

5

Общо

408

71

316.

325.

328.

1
13

4

2
1
1
1
2
1
3

1
1

Приложение № 2
Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти – платено обучение, в СУ „Св. Кли
мент Охридски“ за учебната 2015 – 2016 г.
№

Шифър

Докторска програма

Образователна и научна степен „доктор“
редовно

задочно

Факултет по начална и предучилищна педагогика
1.

1.2.

Педагогика (Предучилищна педагогика) с обучение на
английски език

6

2.

1.2.

Педагогика (Медийна педагогика) с обучение на английски език

6

3.

1.2.

Педагогика (Специална педагогика) с обучение на английски език

10

4.

1.2.

Педагогика (Специална педагогика – Логопедия)
Общо

4953

3
22

3

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

4. – Югозападният университет „Неофит Рил
ски“ – Благоевград, обявява конкурс за приемане
на редовни и задочни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2015/2016 г. в съответствие с
Решение № 343 от 18.05.2015 г. на Министерския
съвет съгласно приложението. От 17.08.2015 г.
до 19.10. 2015 г. кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора за участие
в конкурса (свободен текст); 2. автобиография
(европейски образец); 3. диплома за придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея – оригинал и
ксерокопие; 4. удостоверение за признато вис
ше 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 в
размер 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.
Приложение
Предложение зa обявяване на конкурси за
приемане на редовни и задочни докторанти по
държавна поръчка в ЮЗУ „Неофит Рилски“ за
учебната 2015 – 2016 г., утвърдени с Решение
№ 343 от 18.05.2015 г. на Министерския съвет
Шифър

Области на висше обраФорми на
зование, професионални
обучение
направления и докторредов- задочски програми
на
на

1
1
1.2

1.3

2
2.1

2

1

2.3

Теория на възпитанието
и дидактика (Социална
педагогика)

1

Педагогически технологии в детската градина
(Педа г ог и ческ и т ех но логии за овладяване на
родния език)

1

3

Археология, вкл. нумизматика и епиграфика

1

Документалистика, архивистика, палеографика,
историография и източн и козна н ие (Ис т орио 
графия)

1

Документалистика, архивистика, палеографика,
историография и източникознание (Архивистика)

1

Ис т о ри я н а Б ъ л г ари я
(История на българския
народ 15 – 19 в.)

1

Ис т о ри я н а Б ъ л г ари я
(Нова българска история)

1

Ис т о ри я н а Б ъ л г ари я
(Най-нова българска история)

2

Средновековна обща история

1

Стара история и тракология

1

История на философията

2

Социална философия

1

Социология, антропология и науки за културата

3.3

Социология

3

Теория и история на културата

1

Методика на обучението
по техника и технологии

1

Педагогическа и възрастова психология

2

Психология на труда и
професионална психодиагностика

2

Политически науки

Методика на обучението
по математика и информатика

1

Методика на обучението
по музика

1

3.5

Хуманитарни науки
Филология

3.6
3

1

1

1

Социални дейности
Организация и управление на социалните дейности

1

1

Психология

Политология
3.4

4

Философия

3.1

3.2

Педагогика на обучението
по …

История и археология

2

Социални, стопански и
правни науки

4

Педагогика
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3

Педагогически науки

Български език
2.2

3
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1

Обществени комуникации и информационни
науки
Връзки с обществеността

2

Приложение на новите
информационни технологии в PR

1

Право
Гра ж данско и семейно
право

1

1

С Т Р.
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1
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2

3

Трудово право и обществено осигуряване

1

Наказателен процес

1

Наказателно право

1

Административно право и
административен процес

1

Международно право и
меж дународни отношения

1

3.9

4.2

4.5

4.6

2

Организация и управлен ие извън с ф ерат а на
материалното производство (социално-културна
сфера)

1

5.3

7.4

2

Химически науки
2

Науки за земята
Икономическа и социална
география

1

Екология и опазване на
околната среда

2

Природна география

1

Математика
Изследване на операциите

1

Математическо моделиране и приложение на
математиката

1

Информатика и компютърни науки
1

Технически науки
Комуникационна и компютърна техника
1

Общест вено зд раве и
спорт
Обществено здраве
Логопедия

1
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3

4

Хореография

2

2

Теория и практика на изпълнителското изкуство

3

Изкуства
Музикално и танцово изкуство

Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия

3

ОБЩО:

66

8

4849

Природни науки, математика и информатика

Ком п ю т ърн и сис т ем и,
комплекси и мрежи
7

8.4

Туризъм

Информатика
5

8.3

3

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Органична химия
4.4

8

Икономика

Икономика и управление
на туризма
4

1

Администрация и управление
Икономика и управление
/и н д ус т ри я (с т опа нско
управление)

3.8

4

ВЕСТНИК

1

26. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка с
т. 4.16 от заповеди № РД-46-494 от 22.08.2003 r. на
МЗГ и № РД-02-14-454 от 22.08.2003 r. на МРРБ
съобщава, че във връзка с изпълнение на съдебни решения с протоколи № 20 от 22.05.2015 г. и
№ 21 от 29.05.2015 г. на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ са приети проекти на планове
на новообразуваните имоти за територията на
община Аксаково, област Варна, а именно: местност Старите лозя, землище с. Слънчево, област
Варна, в частта за имот № 79.585; местност Студен
кладенец, землище с. Орешак, област Варна, в
частта за имот № 502.61; селищно образувание
Черноморска панорама (Перчемлията), землище с.
Кичево, област Варна, в частта за имот № 510.3218;
местност Вълчан чешма, землище гр. Аксаково,
област Варна, в частта за имот № 509.1731. Проектите за изменение са изложени за разглеждане в
Община Аксаково, ет. 4, стая 2, дирекция ,. Устройство на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проектите до кмета на общината.
4736
7. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен проект на ПУП – ПП за
електропровод „ВЛ 110 kV п/ст „Каварна“ до
стълб 12 от ВЛ 110 kV „Нектар“ от п/ст „Варна
север“, трасето преминава през землищата на с.
Кранево, с. Рогачево, с. Оброчище, с. Бобовец,
гр. Балчик, с. Царичино и с. Гурково, община
Балчик. 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
ПУП – ПП към Община Балчик.
4729
17. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
ПУП – парцеларни планове, за трасета на водопровод и електропровод за захранване на ПИ
295053, землище на с. Драгиново, община Велинград. Електропроводът започва от т. 1, ТНН на
МТП – „Ленена фабрика“ – съществуващ мачтов
трафопост в ПИ 000083, и стига до ПИ 295053.
Новият ел. кабел НН до 380 V ще бъде положен
подземно. Водопроводът започва от т. А, която
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е мястото за присъединяване към съществуващ
водопровод в ПИ 000103 с НТП полски път,
след което новото трасе минава през ПИ 000083
и достига до ПИ 295053, в които се предвижда
да бъде изградена 1 бр. нова водомерна шахта,
местност Горна Мариница, землище с. Драгиново,
община Велинград, ЕКАТТЕ 23234. Проектът се
намира в отдел „КРЗП“, Община Велинград, бул.
Хан Аспарух 35, ет. 1, стая № 2, и може да се
прегледа от заинтересуваните и да се възрази в
срок един месец от обнародването в „Държавен
вестник“ до кмета на община Велинград.
4727
18. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
ПУП – парцеларни планове, за трасета на водопровод и електропровод за захранване на ПИ 066076
по КВС на Велинград. Електропроводът започва
от т. 1, където се присъединява към стълб № 10
на ВЕЛ 20 kV „Мрамор“ в ПИ 066087, собственост на Димитър Ямаков, след негово съгласие и
приключва в крайна точка № 29 до нов БКТП в
ПИ 066076. Водопроводът започва от т. 1, която
е мястото за присъединяване към съществуващ
водопровод АЦ ∅60 в ПИ 065040, собственост
на Община Велинград, след нейно съгласие и
приключва в т. 21 в ПИ 066076. Захранването на
горния ПИ ще стане след пресичане на път ІІ-84
„Варвара – Велинград“ при км 34 + 524 чрез хоризонтален сондаж, местност „Голяма мътница“ в
землището на Велинград, ЕКАТТЕ 10450. Проектът
се намира в отдел „КРЗП“, Община Велинград,
бул. Хан Аспарух 35, ет. 1, стая № 2, и може да
се прегледа от заинтересуваните и да се възрази
в срок един месец от обнародването в „Държавен
вестник“ до кмета на община Велинград.
4728
15. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план на въздушно-кабелна
линия 20 kV от СРС до МТТ 63/20/0,4 kV, гр.
Видин, местност Алимана, УПИ ІІ-271 в кв. 94,
на обект „Приют за бездомни животни – кучета“.
Документацията може да се разгледа в стая 9,
ет. 4, в административната сграда на Община
Видин всеки работен ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в законоустановения едномесечен срок
от датата обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
4804
23. – Община Гоце Делчев на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект
за ПУП – парцеларен план за външен водопровод
по две трасета до водоналивно предприятие в поземлени имоти с № 026110 и № 000082, местност
Топлика, от землището на с. Баничан, ЕКАТТЕ
02600, община Гоце Делчев, област Благоевград. Двете трасета преминават през имоти в
землището на с. Баничан, община Гоце Делчев,
както следва: по трасе № 1: имот 000110 – полски
път, собственост на община Гоце Делчев; имот
014166 – полски път, собственост на община Гоце
Делчев; имот 014046 – пасище мери, собственост
на община Гоце Делчев; по трасе № 2: имот
014015 – полски път, собственост на община Гоце
Делчев; имот 014046 – пасище мери, собственост
на община Гоце Делчев. Проектната документация се намира в общинска администрация,
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гр. Гоце Делчев, стая 104. 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.
4764
91. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура – довеждащ колектор по ПОСВ
на гр. Карлово в УПИ I – пречиствателна станция
за отпадни води в местност Мранчево, землище
с. Дъбене. ПУП – ПП предвижда трасето на
довеждащия колектор по ПОСВ на гр. Карлово
в УПИ I – пречиствателна станция за отпадни
води в местност Мранчево, землище с. Дъбене,
да премине през имот 36498.37.42 – изоставена
нива, собственост на община Карлово, имот
36498.37.107 – пасище, мера, стопанисвано от
община Карлово, имот 36498.37.108 – пасище,
мера, стопанисвано от община Карлово, имот
36498.37.150 – полски път, собственост на община
Карлово, имот 36498.37.353 – др. воден терен, държавна частна собственост, имот 36498.37.355 – водно течение, държавна част на собст веност.
Проектът е изложен за разглеждане в стая № 203
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4698
92. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура – транспортен достъп до имоти
000450 и 00493 в местност Коши кър по КВС на
с. Домлян. ПУП – ПП предвижда трасето на
транспортен достъп до имоти 000450 и 000493 в
м. Коши кър, землище с. Домлян, да премине
през имот 001257 – изоставена нива, собственост
на „Полодей – 2“ – ООД, имот 019022 – полски
път, собственост на община Карлово, и имот
001258 – полски път, собственост на община Карлово. Проектът е изложен за разглеждане в стая
№ 203 в сградата на общинската администрация.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4720
11. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия „ТШ3-1-093-08/Ш3“, преминаващо през
землищата на с. Братово и с. Равнец от община
Бургас, с. Трояново от община Камено и с. Аспарухово, с. Крушово, с. Детелина и гр. Карнобат
от община Карнобат. Проектът на ПУП – ПП е
изложен в сградата на Община Карнобат, дирекция
„УТ“, център за административно и информационно
обслужване на гражданите, ет. 1. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица на основание чл. 128,
ал. 5 във връзка с чл. 131 ЗУТ могат да направят
писмени предложения, искания и възражения по
проекта до общинската администрация.
4700

С Т Р.
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15. – Община Ловеч на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план-схема за подземна
канална мрежа за оптични кабели и принадлежащите към нея съоръжения в района на бул.
Велико Търново и кв. 5 по плана на гр. Ловеч.
Възложител: дружество по ЗЗД „Хисар НЕТ“.
В 14-дневен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения до кмета на община Ловеч.
Проектът се намира в сградата на Община Ловеч – стая 227.
4735
89. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен
план на трасе за електрозахранващ кабел НН
за базова станция PDV 0479 „Trud RRL“ в имот
№ 73242.61.23, местност Герена, по кадастралната
карта на с. Труд, община „Марица“, област Пловдив. Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в 30-дневен
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срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив.
4697
6. – Община гр. Своге, Софийска област, на
основание чл. 25, ал. 4 ЗОС съобщава на Радосвета Любомирова Пацова, собственик на имот пл.
№ 395, представляващ по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Желен имот № 164001,
X категория, че със заповед № 426 от 1.04.2015 г.
на кмета на община Своге са отчуждени имотите
в трасето на обект на транспортната техническа
инфраструктура, публична общинска собственост – улица ОК 190-191-192-193-194-195-196 до
квартал 28 от подробния устройствен план (ПУП),
одобрен със Заповед № АБ-212 от 30.05.1984 г. на
ИК на ОНС – София, като кадастрален, застроителен, регулационен план (КЗРП) (първоначален)
на с. Желен, община Своге, представляващи части
от имоти планоснимачни № 397, 395, 388, 387, 390
и 384 от одобрения с ПУП (ЗРП) кадастрален
план (КП) на с. Желен, община Своге, Софийска
област, с предназначение ниско жилищно застрояване, както следва:

№
по
ред

Имот
в с. Желен
пл. сн. №
(по реда на засягане, с начало
О.К. 190)

Площ
на частта
за отчуждаване
(кв. м)

Собственик
на имота

Документ
за
собственост

1

397

125

Н-ци Цветан Иванов Колев: Руска Цветанова Василева, Кирил Цветанов Иванов, и н-ци Георги Цветанов Иванов: Анета Георгиева Петрова и Силвия
Георгиева Толева

Записани в графа
„име на собственика“ в разписен
списък към ПУП
на селото и у-ние
за наследници

2

395

80

Радосвета Любомирова Пацова

Нотариален
акт № 187 от
25.11.2009 г.

3

388

170

Н-ци Ангел Петров Иванов: Добринка Ангелова Записан в графа
Иванова
„име на собственика“ в разписен
списък към
ПУП на
селото

4

387

265

Н-ци Георги Цветанов Иванов: Анета Георгиева Записани в графа
Петрова и Силвия Георгиева Толева
„име на собственика“ в разписен
списък към ПУП
на селото и у-ние
за наследници

5

390

35

Н-ци Петко Николов (Кръстев) Стоянов: Виолета
Йорданова Колева, Илия Йорданов Илиев, Тошко
Борисов Тошков, Билян Тошков Тошков, Тихомир
Тошков Тошков, Паулина Благоева Бож илова,
Здравка Николова Стоянова, Николина Николова
Манолова, Веселина Николова Николова, и н-ци
Борис Николов Кръстев: Златка Йорданова Кръстева,
Николай Борисов Кръстев и Валентина Борисова
Петрова

6

384

93

Н-ци Борис Николов Кръстев: Златка Йорданова Записани в графа
Кръстева, Николай Борисов Кръстев и Валентина „име на собствеБорисова Петрова
ника“ в разписен
списък към ПУП
на селото и у-ние
за наследници

Записани в графа
„име на собственика“ в разписен
списък към ПУП
на селото и у-ние
за наследници
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Съгласно на чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията
за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на
поземлени имоти са за тяхна сметка, поради което
не се дължи обезщетение. Преписката се намира в
дирекция „Устройство и развитие на територията“
при Община Своге за справки – всеки работен
ден от седмицата. На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС
заповедта може да се обжалва чрез Община Своге
пред Административния съд – София област в
14-дневен срок от съобщаването є.
4785
6а. – Община гр. Своге, Софийска област, на
основание чл. 25, ал. 4 ЗОС съобщава на н-ци
на Петко Николов (Кръстев) Стоянов: Веселина
Николова Николова и Тихомир Тошков Тошков,
№
по
ред

Имот
Площ
в с. Желен
на частта
пл. сн. №
за отчуж(по реда на засягадаване
не, с начало О.К.
(кв. м)
190)

ВЕСТНИК
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съсобственици на имот пл. № 390, че със заповед № 426 от 1.04.2015 г. на кмета на община
Своге са отчуждени имотите в трасето на обект
на транспортната техническа инфраструктура,
публична общинска собственост – улица ОК
190 -191-192-193-194-195-196 до к варта л 28 от
подробния устройствен план (ПУП), одобрен
със Заповед № АБ-212 от 30.05.1984 г. на ИК на
ОНС – София, като кадастрален, застроителен,
регулационен план (КЗРП) (първоначален) на с.
Желен, община Своге, представляващи части от
имоти планоснимачни № 397, 395, 388, 387, 390
и 384 от одобрения с ПУП (ЗРП) кадастрален
план (КП) на с. Желен, община Своге, Софийска област, с предназначение ниско жилищно
застрояване, както следва:
Собственик
на имота

Документ
за
собственост

1

397

125

Н-ци Цветан Иванов Колев: Руска Цветанова Василева, Кирил Цветанов Иванов, и н-ци Георги Цветанов Иванов: Анета Георгиева Петрова и Силвия
Георгиева Толева

Записани в графа
„име на собственика“ в разписен
списък към ПУП
на селото и у-ние
за наследници

2

395

80

Радосвета Любомирова Пацова

Нотариален
акт № 187 от
25.11.2009 г.

3

388

170

Н-ци Ангел Петров Иванов: Добринка Ангелова Записан в графа
Иванова
„име на собственика“ в разписен
списък към ПУП
на селото

4

387

265

Н-ци Георги Цветанов Иванов: Анета Георгиева Записани в графа
Петрова и Силвия Георгиева Толева
„име на собственика“ в разписен
списък към ПУП
на селото и у-ние
за наследници

5

390

35

Н-ци Петко Николов (Кръстев) Стоянов: Виолета
Йорданова Колева, Илия Йорданов Илиев, Тошко
Борисов Тошков, Билян Тошков Тошков, Тихомир
Тошков Тошков, Паулина Благоева Бож илова,
Здравка Николова Стоянова, Николина Николова Манолова, Веселина Николова Николова, и
н-ци Борис Николов Кръстев: Златка Йорданова
Кръстева, Николай Борисов Кръстев и Валентина
Борисова Петрова

6

384

93

Н-ци Борис Николов Кръстев: Златка Йорданова Записани в графа
Кръстева, Николай Борисов Кръстев и Валентина „име на собствеБорисова Петрова
ника“ в разписен
списък към ПУП
на селото и у-ние
за наследници

Записани в графа
„име на собственика“ в разписен
списък към ПУП
на селото и у-ние
за наследници
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Съгласно на чл. 81, ал. 4 ЗУТ отчуждаванията
за прокарване на нова задънена улица в урегулирана територия по искане на собственици на
поземлени имоти са за тяхна сметка, поради което
не се дължи обезщетение. Преписката се намира в
дирекция „Устройство и развитие на територията“
при Община Своге за справки – всеки работен
ден от седмицата. На основание чл. 27, ал. 1 ЗОС
заповедта може да се обжалва чрез Община Своге
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването є.
4786
7. – Община Тополовград на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 150, ал. 6 ЗУТ съобщава на
всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131,
ал. 2, т. 1 ЗУТ, че е изработен комплексен проект
за инвестиционна инициатива с възложител „ЕВН
България Електроразпределение“ – ЕАД, Пловдив, КЕЦ – гр. Елхово, „Изграждане на КСрН от
СРС 46/23 на ВЛ 20 kV изв. Орешник“ до БКТП
„Център“ с. Капитан Петко войвода“, състоящ се
от: ПУП – специализирана устройствена (план)
схема за „Изграждане на КСрН от СРС 46/23 на
ВЛ 20 kV изв. Орешник“ до БКТП „Център“ – с.
Капитан Петко войвода“ – за частта от трасето,
попадащо в регулацията на с. Капитан Петко войвода; ПУП – парцеларен план за „Изграждане на
КСрН от СРС 46/23 на ВЛ 20 kV изв. Орешник“
до БКТП „Център“ с Капитан Петко войвода“ – за
частта от трасето, попадащо извън регулацията
на с. Капитан Петко войвода, и инвестиционен
проект за „Изграждане на КСрН от СРС 46/23 на
ВЛ 20 kV изв. Орешник“ до БКТП „Център“ – с.
Капитан Петко войвода“ – за частта от трасето,
попадащо в регулацията на с. Капитан Петко
войвода“, за обект по Програма Life 12 NAT/
BG/000572 – Life for safe grid“, при засегнати от
трасето на ел. провода имоти в землището на с.
Капитан Петко войвода: ПИ 031015, НТП – нива,
собственост на Георги Георгиев Господинов, дължина на трасето в имота 26,03 м, площ с ограничение
в ползването 0,119 дка; ПИ 001258, НТП – местен
път, публична общинска собственост, дължина
на трасето в имота 46,65 м, площ с ограничение
в ползването 0,109 дка; ПИ 031013, НТП – нива,
частна общинска собственост, дължина на трасето
в имота 0 м, площ с ограничение в ползването
0,033 дка. Изготвеният КПИИ за „Изграждане на
КСрН от СРС 46/23 на ВЛ 20 kV изв. Орешник“
до БКТП „Център“ – с. Капитан Петко войвода“,
се намира в отдел „ОСИРУТ (ТСУ)“ на общинската администрация – Тополовград, и може да
бъде разгледан всеки работен ден в рамките на
работното време. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до ОбА – Тополовград, в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4803
2. – Община с. Руен на основание чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 128, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 ЗОС
обявява, че е изработен проект за изменение на
действащ подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) – с. Трънак, в териториален обхват
урегулирани поземлени имоти УПИ VІІІ-389,
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ІХ-380, Х-379 и ХІ-381, кв. 25, община Руен, област
Бургас. Същият е изложен в стая № 23 в сградата на Община Руен с административен адрес: с.
Руен 8540, община Руен, област Бургас, ул. Първи
май 18. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за изменение на действащ
ПУП до общинската администрация.
4730

СЪДИЛИЩА
15. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през септември
2015 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 14.09.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5496/2014,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 944/2014 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Алена Борисова Димова, Варна, кв.
Чайка, бл. 19, вх. Б, ап. 69; Ярослав Борисов
Аргиров, Варна, местност Акчелар 86, срещу
„Еко Стандарт“ – ООД, Шумен, чрез адвокат
Здравко Дончев, Шумен, бул. Славянски 24; КК
„Тропик“ – АД, чрез адвокат Здравко Дончев,
Шумен, бул. Славянски 24; „Ди Комерс“ – АД,
Шумен, чрез адвокат Здравко Дончев, Шумен,
бул. Славянски 24.
Четвърто гражданско отделение, 5752/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5526/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР, София, ул.
Княз Борис Първи 124, срещу Иван Бориславов
Венев, София, ж. к. Христо Смирненски, бл. 10,
ет. 5, ап. 21.
Четвърто гражданско отделение, 6903/2014,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 15243/2013 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Маргарита Здравкова Иванова
чрез адвокат Христо Митровски, София, бул.
Македония 7, ет. 1, ап. 3, срещу Никола Богданов
Николов, София, ул. 11 август 28, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1163/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1273/2014 по описа на Окръжен съд Стара
Загора, подадена от Апостол Неделчев Тодоров,
Казанлък, ж. к. Васил Левски, бл. 32, вх. Б,
ет. 8, ап. 47, срещу Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“, София,
ул. Пиротска 171А.
Четвърто гражданско отделение, 2770/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
989/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Гина Тодорова Христова чрез адвокат Светлин
Кънев, Русе, ул. Александровска 87, ет. 2, срещу
Агенция „Митници“, София, ул. Г. С. Раковски 47.
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НА 23.09.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4950/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10692/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Даниела Недкова Смоленска чрез
адвокат Маргарита Сълова, София, ул. Цар Асен
2 Б, ет. 3, срещу Стоил Стойов Смоленкски чрез
адвокат Петко Томов, София, ул. Аксаков 11,
ет. 1, ап. 9.
Трето гражданско отделение, 1221/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3340/2000 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ангел Младенов Младенов чрез
адвокат Силвия Цветкова, София, бул. Васил
Левски 41, ет. 2; Маргарита Младенова Ангелова чрез адвокат Силвия Цветкова, София, бул.
Васил Левски 41, ет. 2; Теодора Владимирова Черешарова-Маринчевска,София, ул. Иван Рилски
6, срещу Карел Хушах, Чехия; Мария Крумова
Велинова, Варна, Св. св. Константин и Елена,
ул. Първа 175; Невена Василева Илиева чрез
адвокат Станимир Христов, София, ул. Владайска 19, партер; Владислав Иванов Маринчевски,
София, бул. Николай Столетов, бл. 17А, вх. А,
ет. 4, ап. 18; Стойна Иванова Младенова, София, ж. к. Сердика, бл. 23, вх. Б, ет. 3; Велико
Иванов Маринчевски, София, ж. к. Обеля 2,
бл. 207, вх. А, ет. 4, ап. 16; Зорница Иванова
Маринчевска, София, ж. к. Обеля 2, бл. 207,
вх. А, ет. 4, ап. 16; Стефан Стефанов Цанев,
София, ул. Будапеща 18; Захари Захариев чрез
адвокат Станимир Христов, София, ул. Владайска
19, партер; Божидар Димчев Йорданов, София,
ул. Владайска 19, ет. 4, ап. 9; Веселин Крумов
Велинов, Варна, Св. св. Константин и Елена, ул.
Първа 175; Марта Златева Захариева чрез адвокат
Станимир Христов, София, ул. Владайска 19,
партер; Стефка Йорданова Първанова, София,
ул. Цанко Церковски 22; Николай Димчев Йорданов, София, ул. Цанко Церковски 22; Мария
Василева Хрисоскулова чрез адвокат Станимир
Христов, София, ул. Владайска 19, партер.
Трето гражданско отделение, 5408/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2016/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Булмаркет ДМ“ – ООД, чрез адвокат Силвия Кирякова, Добрич, ул. Независимост
2А, ет. 3, кантора 1, срещу Теменуга Борисова
Юнакова чрез адвокат Росица Попова, София,
ул. Капитан Райчо 56, ет. 3, офис 3 – 7.
Трето гражданско отделение, 94/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6038/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерството на правосъдието,
София, ул. Славянска 1, срещу Диана Динева
Рачева чрез адвокат Мария Гунчева, Пловдив,
ул. Петко Каравелов 28, ет. 3, ап. 17.
Трето гражданско отделение, 359/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1532/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Кирил Николов Василков чрез адвокат Иван Колчев, София, ул. Цар Асен 2, вх. Б,
ет. 3; срещу „Главболгарстрой“ – АД, София, ул.
Дамяница 3 – 5.
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Трето гражданско отделение, 844/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
994/2014 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Профилактика, рехабилитация и
отдих“ – ЕАД, клон Габрово, чрез адвокат Иван
Жалков, Габрово, ул. Евтим Дабев 8, ет. 2, срещу
Цветана Иванова Ангелова чрез адвокат Светозар
Бялков, Велико Търново, ул. Васил Левски 15,
ет. 4, офис 17.
Трето гражданско отделение, 860/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
305/2014 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Апелативна прокуратура – Велико Търново, ул. Васил Левски 16, срещу Георги
Иванов Иванов чрез адвокат Йордан Йорданов,
Велико Търново, ул. България 1; Костадин Николов Коджабашев чрез адвокат Йордан Йорданов,
Велико Търново, ул. България 1.
Трето гражданско отделение, 1151/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1034/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Апелативна прокуратура – Пловдив,
пл. Съединение 3, срещу Костадин Стоилов Христев чрез адвокат Никола Симеонов, Пловдив, бул.
Цар Борис Трети Обединител 52, вх. В, партер.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 219/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 11013/2013 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Юлия Владимировна Сакали
чрез адвокат Камелия Тодорова, София, ул. Кърниградска 1, ет. 3, ап. 9, срещу Столична община,
район „Люлин“, София, бул. Захари Стоянов 15;
Прокуратура на Република България, София, бул.
Витоша 2, и трета страна АСП ДПС „Люлин“,
София, ж. к. Люлин, ул. 309; кмета на Столична
община, София, ул. Московска 33.
Четвърто гражданско отделение, 327/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1386/2014 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „ТЕЦ – Марица-изток 2“ – ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Живко
Динчев, с. Ковачево, община Раднево, срещу
Слави Иванов Тодоров чрез адвокат Нели Косева,
Стара Загора, ул. Методи Кусев 35, вх. Б, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 1195/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 370/2014 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Галин Георгиев Киров чрез адвокат
Милена Николова Николова, Варна, ул. Велико
Христов 35, срещу Миглена Драгомирова Кирова чрез адвокат Росица Маринова, Варна, ул.
Драгоман 5, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1506/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 400/2014 по описа на Окръжен съд Ловеч,
подадена от „Тиролой“ – ЕООД, представлявано
от управителя Мариан Теодоридис чрез адвокат
Димитър Христов Димитров, Велико Търново, ул.
Васил Левски 15, срещу Илиян Калев Йовчевски
чрез адвокат Емил Цветанов, Троян, ул. Дрянска
чешма 2А; Йовчо Калев Йовчевски, с. Шипково,
област Ловеч.
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Четвърто гражданско отделение, 1898/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9198/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ивайло Христов Попов чрез адвокат
Валентина Милованова, София, ул. Гурко 62, ет. 3,
ап. 10, срещу „Мексон“ – ООД, представлявано
от управителя Калоян Цинцарски чрез адвокат
Георги Несторов Несторов, Пловдив, ул. Цар
Калоян 8, ет. 4, район „Централен“.
Четвърто гражданско отделение, 1953/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 999/2014 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Владимир Кирилов Христов чрез
адвокат Георги Чокоев, Русе, ул. Гладстон 5,
ет. 2; Миглена Христова Димитрова чрез адвокат
Ивайло Станчев Димитров, София, ул. Г. С. Раковски 133, ет. 1, АДД „Балкански и партньори“;
Георги Митков Димитров чрез адвокат Ивайло
Станчев Димитров, София, ул. Г. С. Раковски
133, ет. 1, АДД „Балкански и партньори“; Антон
Митков Димитров чрез адвокат Ивайло Станчев
Димитров, София, ул. Г. С. Раковски 133, ет. 1,
АДД „Балкански и партньори“.
Четвърто гражданско отделение, 2640/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 26/2015 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от Илиян Борисов Асенов чрез адвокат
Петя Стефанова, Враца, ул. Мито Цветков 2, ет. 4,
срещу Сашка Георгиева Маркова чрез адвокат
Янита Александрова Коцева, Плевен, ул. Бъкстон
5, ет. 3, офис 20, и страна дирекция „Социално
подпомагане“ – гр. Оряхово, област Враца, ул.
Коста Лулчев 20, ОЗД.
Четвърто гражданско отделение, 2832/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 626/2014 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество чрез главен инспектор Павлина Иванова Радева, Варна, ул. Алеко Константинов 17, ет. 1, срещу Георги Илиев Желев чрез
адвокат Драгомир Георгиев Димов, Варна, бул.
Сливница 100А, ет. 1; Валентина Иванова Желева
чрез адвокат Драгомир Георгиев Димов, Варна,
бул. Сливница 100А, ет. 1; Иван Георгиев Желев
чрез адвокат Драгомир Георгиев Димов, Варна,
бул. Сливница 100А, ет. 1; ЕТ „Ивона – Димитър
Ненчев“ чрез адвокат Димитър Иванов Ненчев,
гр. Вълчи дол, ул. Кирил и Методий 11; Галин
Николов Каракашев чрез адвокат Борислав Георгиев Желязков, Варна, ул. Шар 22, и страна
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
НА 24.09.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 6209/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1112/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Лилия Стефанова Крънчева чрез
адвокат Албена Милетиева, София, ул. Владайска
55, ет. 4, ап. 11; Светлозар Иванов Крънчев чрез
адвокат Албена Милетиева, София, ул. Владайска
55, ет. 4, ап. 11; Виолин Иванов Крънчев чрез
адвокат Албена Милетиева, София, ул. Владайска
55, ет. 4, ап. 11, срещу Иванка Любенова Златанова-Маджарова чрез адвокат Илиян Шопов,
София, бул.Черни връх 46, ет. 1, ап. 5; Борислав
Любенов Златанов чрез адвокат Илиян Шопов,
София, бул. Черни връх 46, ет. 1, ап. 5.
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Първо гражданско отделение, 732/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
388/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Васил Петков Минчев чрез адвокат
Илиян Георгиев Палев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет.1, офис 1, срещу Ана Цветанова Минчева
чрез адвокат Димитър Мърхов, Пазарджик, ул.
Есперанто 9, вх. В; Атанас Цветанов Комаров
чрез особен представител Емилия Атанасова
Топалова, Пазарджик, ул. Георги Бенковски 27,
вх. Г, ет. 3, ап. 52; Надежда Иванова Митарова
чрез особен представител Кирил Александров
Александров, Пазарджик, ул. Петко Тодоров
1, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1318/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7986/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Балканкар – ЗП Т. Петров“ – АД,
София, ул. Малашевска 8, срещу Оля Крумова
Цолова чрез адвокат Николай Ганев, София, бул.
Патриарх Евтимий 81.
Първо гражданско отделение, 1325/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1747/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Боряна Иванова Пантелеева чрез адвокат
Марио Златарев, Бургас, ул. Александровска 91,
ет. 1, срещу Лиляна Димитрова Христова чрез
адвокат Йордан Кебеджиев, Бургас, ул. Цар Иван
Шишман 38.
Първо гражданско отделение, 1425/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1725/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Иван Василев Колев чрез адвокат Димитринка Костелянчик, Варна, бул. Вл. Варненчик
21, ет. 2, ап. 4; Веска Неделчева Кръстева чрез
адвокат Димитринка Костелянчик, Варна, бул.
Вл. Варненчик 21, ет. 2, ап. 4; Цветан Ангелов
Ценов чрез адвокат Димитринка Костелянчик,
Варна, бул. Вл. Варненчик 21, ет. 2, ап. 4; Маринка Евтимова Димова чрез адвокат Димитринка
Костелянчик, Варна, бул. Вл. Варненчик 21, ет. 2,
ап. 4; Димчо Николов Димов чрез адвокат Димитринка Костелянчик, Варна, бул. Вл.Варненчик
21, ет. 2, ап.4; Николай Георгиев Николов чрез
адвокат Димитринка Костелянчик, Варна, бул.
Вл. Варненчик 21, ет. 2, ап. 4; Стоянка Колева
Николова чрез адвокат Димитринка Костелянчик, Варна, бул. Вл. Варненчик 21, ет. 2, ап. 4;
Пламен Асенов Петров чрез адвокат Димитринка
Костелянчик, Варна, бул. Вл. Варненчик 21, ет. 2,
ап. 4; Светлана Славова Петрова чрез адвокат
Димитринка Костелянчик, Варна, бул. Вл. Варненчик 21, ет. 2, ап. 4; Жоржета Енчева Ценова
чрез адвокат Димитринка Костелянчик, Варна,
бул. Вл. Варненчик 21, ет. 2, ап. 4; Росица Радкова
Минчева чрез адвокат Димитринка Костелянчик, Варна, бул. Вл. Варненчик 21, ет. 2, ап. 4,
срещу Бончо Стефанов Махлянов чрез адвокат
Николай Ташев, Варна, бул. Вл. Варненчик 10.
Първо гражданско отделение, 1488/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3781/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Дружеството на руските граждани в
Република България чрез адвокат Йордан Соколов,
София, ул. Света София 8, ет. 3, срещу Руската
федерация, София, ул. Фредерик Жолио-Кюри
23, ФДУП „Гасзагранссобствено“.
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Първо гражданско отделение, 1652/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
759/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Димитър Стоянов Щерев чрез адвокат
Иванка Барбова, Брацигово, ул. Панагюрище 9;
Величка Стоянова Търпова чрез адвокат Иванка
Барбова, Брацигово, ул. Панагюрище 9, срещу
Стоян Стефанов Петров чрез адвокат Радка
Кръстева, Пещера, ул. Димитър Горов 16.
Първо гражданско отделение, 1741/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1136/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от етажна собственост чрез представляващ Петър Георгиев Гигов чрез адвокат Момчил
Попсавов, Пловдив, ул. Георги Бенковски 34,
срещу Митко Георгиев Краевски чрез адвокат
Кръстьо Симеонов Дуков, Пловдив, ул. Опълченска 24, ет. 4; Пенка Гавраилова Краевска чрез
адвокат Кръстьо Симеонов Дуков, Пловдив, ул.
Опълченска 24, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 1745/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2006/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Людмила Павлова Михайлова чрез адвокат
Людмил Петранов, Варна, ул. Христо Самсаров
57, срещу Михаил Димитров Михайлов чрез адвокат Тихомир Горанов, Варна, ул. Драгоман 32.
Първо гражданско отделение, 1886/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4346/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Юлияна Николова Ошавова чрез
адвокат Християн Станиславов Лаков, София, ул.
Позитано 9А, ет. 4, офис 11, срещу Иван Кирилов
Величков чрез особен представител Павлина Лазарова, София, ул. Дякон Игнатий 4, ет. 1, ап. 6;
Кремена Кръстева Христова чрез адвокат Здравка
Николова, Своге, ул. Ал. Вутимски 7; Христо
Кръстев Христов чрез адвокат Здравка Николова, Своге, ул. Ал. Вутимски 7; Петър Славчев
Петров чрез адвокат Здравка Николова, Своге,
ул. Ал. Вутимски 7; Любомир Грозданов Трайков
чрез адвокат Здравка Николова, Своге, ул. Ал.
Вутимски 7; Екатерина Грозданова Пенушлиева
чрез адвокат Здравка Николова, Своге, ул. Ал.
Вутимски 7; Мариана Кирилова Димитрова,
София, ул. Доспат 28, вх. А, ет. 2, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 2093/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
383/2014 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Ценка Иванова Цочева чрез адвокат Венелин
Ангелов, Троян, ул. Ангел Кънчев 4; Ренета Георгиева Кирова чрез адвокат Венелин Ангелов,
Троян, ул. Ангел Кънчев 4; Иван Ангелов Киров
чрез адвокат Венелин Ангелов, Троян, ул. Ангел
Кънчев 4, срещу Хризантема Пенчева Николаева
чрез адвокат Стефка Спиридонова, Ловеч, ул.
Търговска 21, ет. 2, офис 207.
Първо гражданско отделение, 2223/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
753/2014 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Мария Драголюбова Сотирова чрез
адвокат Анжела Асенова, Перник, ул. Търговска
42; Драголюб Михайлов Георгиев чрез адвокат
Анжела Асенова, Перник, ул. Търговска 42, срещу
Нина Драголюбова Недялкова чрез адвокат Иван
Грозданов Витанов, Перник, адвокатска колегия.
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Първо гражданско отделение, 2271/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
510/2013 по описа на Софийски градски съд, подадена от Цветанка Станимирова Янчева чрез
адвокат Милен Банковски, София, ул. Врабча
14; Красимира Иванова Брайнова чрез адвокат
Милен Банковски, София, ул. Врабча 14; Светла
Иванова Христова чрез адвокат Милен Банковски, София, ул. Врабча 14; Валентин Методиев
Милев чрез адвокат Милен Банковски, София,
ул. Врабча 14; Антоанета Методиева Милева чрез
адвокат Милен Банковски, София, ул. Врабча 14;
Гергана Методиева Заркова чрез адвокат Милен
Банковски, София, ул. Врабча 14; Теменужка Методиева Михайлова чрез адвокат Милен Банковски, София, ул. Врабча 14; Маргарита Методиева
Василева чрез адвокат Милен Банковски, София,
ул. Врабча 14, срещу Лиляна Стоева Симеонова
чрез адвокат Светла Бамбалска, София, ул. Св.
Иван Рилски 6; Стою Симеонов Симеонов чрез
адвокат Светла Бамбалска, София, ул. Св. Иван
Рилски 6; Атанас Иванов Георгиев чрез адвокат
Светла Бамбалска, София, ул. Св. Иван Рилски
6; Огнян Радков Тръпчев чрез адвокат Светла
Бамбалска, София, ул. Св. Иван Рилски 6; Хаджипапа Морфо чрез адвокат Светла Бамбалска,
София, ул. Св. Иван Рилски 6.
Първо гражданско отделение, 2508/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2933/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Холдинг БДЖ“ – ЕА Д, София,
ул. Иван Вазов 3, срещу Община Карлово, ул.
Петко Събев 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 6394/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
276/2014 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Смиляна Грозданова Чорбаджиева,
Варна, ул. Морска сирена 20, бл. 25, ап. 42; Марийка Грозданова Щайнке чрез адвокат Мариета
Цветкова, Варна, бул. Съборни 17, ет. 2, ап. 8,
срещу Юлиян Йорданов Чорбаджиев чрез адвокат
Диана Гочева Белчева, Варна, ул. Поп Харитон 22.
Трето гражданско отделение, 6561/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
130/2014 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Евгени Кръстев Терзиев чрез адвокат
Димитър Ненов, Русе, бул. Фердинанд 19Б, срещу
„Хина“ – ЕООД, чрез адвокат Стоянка Витанова,
София, ул. Алабин 42, ет. 3, ап. 13.
Трето гражданско отделение, 7400/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2548/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Бранимир Андреев Андреев чрез
адвокат Красимир Милев, София, ул. Цар Асен
25, срещу Виктория Веселинова Андреева чрез
адвокат Людмила Паунова, София, ул. Цар Асен
2, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 61/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3960/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Дафин Николов
Стоянов чрез адвокат Матю Маринов, София,
ул. Цар Асен 12; Районен съд – София, бул. Цар
Борис Трети 54.
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Трето гражданско отделение, 96/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1339/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Живка Стоименова Димитрова чрез
адвокат Анни Антонова Георгиева, Варна, ул.
Тодор Шишков 5, партер, срещу „Енерго-Про
Продажби“ – АД, Варна, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, Кула Г; „Енерго-Про
Мрежи“ – АД, Варна, бул. Владислав Варненчик
258, Варна Тауърс, Кула Г.
Трето гражданско отделение, 295/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16673/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
София, ул. Света София 5, срещу Мария Савова
Чукурова чрез адвокат Дарина Тодорова, Бургас,
ул. Фердинандова 55, вх. 2, ет. 1, офис 1.
Трето гражданско отделение, 496/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
580/2014 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от „Аспарухов Вал“ – ЕООД, чрез адвокат
Румяна Тодорова, Враца, ул. Мито Цветков 2,
ет. 4, офис 2, срещу Тодор Димитров Бучелски
чрез адвокат Огнян Лазаров, София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 2, офис 6.
Трето гражданско отделение, 829/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1053/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Иван Василев Батаклиев
чрез адвокат Емилия Недева, Пловдив, бул. Шести
септември 152, Легис Център, ет. 2, кантора 2 – 6 Б.
Трето гражданско отделение, 1284/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
821/2014 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от „Трансмит-82“ – ЕООД, чрез адвокат
Теодор Тошев, Благоевград, ул. Цар Иван Шишман
16, партер, срещу Иван Йорданов Григоров чрез
адвокат Юлия Христова Ангелова, Благоевград,
ул. Тодор Александров 41, ет. 1, офис 101.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 6559/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1199/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от Тихомир Петров Бикарски чрез адвокат
Юлиан Любомиров Дацев, София, ул. Аксаков 28,
ет. 2, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 15/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
286/2014 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от „Керамична къща Стралджа“ – ЕООД,
чрез адвокат Снежана Христова Енчева, Ямбол,
ул. Жорж Папазов 14, стая 403, срещу Йордан
Любомиров Костов чрез адвокат Златка Георгиева
Делчева, гр. Стралджа, пл. Демокрация 1.
Четвърто гражданско отделение, 119/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
489/2014 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Община Добрич, ул. България 12, срещу
Потребителна кооперация „Наркооп Възход“
чрез адвокат Добрин Иванов Добрев, Добрич,
ул. Независимост 14, офис 306.
Четвърто гражданско отделение, 284/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
133/2014 по описа на Апелативен съд Велико Тър-
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ново, подадена от Цветелин Валентинов Петров
чрез адвокат Северина Лозанова, Ловеч, пл. Тодор
Кирков 1, комплекс Драката, вх. Б, ет. 1, ап. 4,
срещу Министерството на отбраната на Република
България, София, ул. Дякон Игнатий 3.
Четвърто гражданско отделение, 758/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15065/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Авеста Трейд“ – АД, чрез адвокат
Николай Ников, София, бул. Витоша 1А, Търговски дом, кантора 364, срещу Теодор Деан Паркер
чрез адвокат Димитър Петров Ганев, София, ул.
Г. С. Раковски 127, Офис център Яким Цветанов,
ет. 3, кантора 329-331.
Четвърто гражданско отделение, 1159/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 255/2014 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Националната потребителна
кооперация на слепите в България (НПКС) чрез
адвокат Младен Първанов Георгиев, Монтана,
бул. Трети март 41, ет. 5, стая 12, срещу Галя
Красимирова Йонска, Монтана, ул. Панайот
Хитов 40, вх. В, ет. 8, ап. 86; Венцислав Иванов
Еленков, Монтана, ж. к. Младост, бл. 4, вх. Д,
ап. 41; Цецка Илиева Еленкова, Монтана, ж. к.
Младост, бл. 4, вх. Д, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 1454/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
837/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Галин Димитров Георгиев чрез адвокат
Александър Велков Ганчев, Русе, ул. Църковна
независимост 16, ет. 1, „ИО“ – АД, клон Русе,
ет. 1, стая 12, срещу Таня Йорданова Попова чрез
адвокат Светла Иванова Иванова, гр. Попово,
ул. Цар Освободител 4, и контролираща страна
Дирекция за социално подпомагане – гр. Две
могили, ул. Кирил и Методий 14.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 855/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
493/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Нели Добрева Хубенова чрез адвокат Марияна Силяновска, София, ул. Ген. Щерю
Атанасов 5, срещу „Атаро клима“ – ЕООД, с
управител Атанас Христов Рогачев, Пловдив, ул.
Васил Левски 272.
Първо търговско отделение, 1889/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4101/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Макантъни Риълни Интернешънъл
Кънстракшън 1“ – ЕООД, с управител Димка
Иванова Кънчева чрез адвокат Дафинка Стойчева,
София, ул. Г. С. Раковски 130, ет. 1, ап. 4, срещу
Тейлър Бридж Дивелъпмънтс ЛТД чрез адвокат
Драмов, София, ул. Славянска 18А, вх. 1, ет. 1,
ап. 6 и трета страна „Лийгал Индепенданс България“ – ЕООД, София, ул. Московска 17, ет. 3.
Първо търговско отделение, 1352/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2619/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Рангел Иванов Думбалски чрез
адвокат Спас Стоянов Стоянов, Пловдив, бул.
Марица 102, ет. 4, офис 8, срещу „ПроКредит Банк
(България)“ – АД, чрез процесуален представител
Божидар Каламов, Пловдив, ул. Брезовска 9 – 11;
Йордан Рангелов Думбалски, гр. Съединение, ул.
Цар Борис Трети Обединител 16; Цветана Радева
Думбалска, гр. Съединение, ул. Цар Борис Трети
Обединител 16.
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Първо търговско отделение, 1907/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
854/2013 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от ЕТ Димитър Георгиев Ранов с фирма
„Димитър Ранов – Прилеп – ДГ-60“ чрез адвокат
Юлия Динева, Дупница, ул. Солун 1, срещу „Банка
ДСК“ – ЕАД, Дупница, пл. Свобода 1.
Първо търговско отделение, 2745/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1309/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Алексей Веселинов Петков чрез
адвокат Кирил Николов, София, бул. Македония
12, ет. 3, срещу ЗК „Евроинс“ – АД, София, бул.
Христофор Колумб 43.
Първо търговско отделение, 3059/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2007/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Николаос Петрос Папапанайотакис
чрез адвокат Красимир Руев, Кюстендил, ул. Неофит Рилски 4, подн. 2; Стаматиос Харалампос
Папагеоргиу чрез адвокат Красимир Руев, Кюстендил, ул. Неофит Рилски 4, подн. 2; Сарандос
Панайотакис Тракас чрез адвокат Красимир
Руев, Кюстендил, ул. Неофит Рилски 4, подн.
2; Димитриос Анастасиос Павлис чрез адвокат
Красимир Руев, Кюстендил, ул. Неофит Рилски
4, подн. 2, срещу „Едрасис“ – ООД, чрез особен
представител Васил Иванов, Кюстендил, ул. Цар
Освободител 64, ет. 2.
НА 24.09.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 5535/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9665/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Живко Георгиев Господинов чрез
процесуален представител Валентина Стоянова,
София, ул. Христо Белчев 2, ет. 5, офис 32, срещу
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“,
София, бул. Ген. Николай Г. Столетов 21.
Трето гражданско отделение, 6557/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
355/2014 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Победа“ – АД, чрез адвокат
Мариета Желева Трошева, Бургас, ул. Одрин
15, срещу Григор Иванов Иванов чрез адвокат
Лиляна Златкова Владова, Велико Търново, ул.
България 1.
Трето гражданско отделение, 6762/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
451/2014 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от „Водно строителство 2000“ – АД, чрез
адвокат Албена Янева, София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 3, срещу Силвия Симеонова Кръстева,
Плевен, ул. Катя Попова 22А, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 7109/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
52/2014 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Маргарита Трайкова Асенова чрез
адвокат Радостин Димитров Станчев, Бургас, ул.
Хан Крум 38, ет. 1; Янко Ангелов Асенов чрез
адвокат Радостин Димитров Станчев, Бургас, ул.
Хан Крум 38, ет. 1; Веска Янкова Ангелова чрез
адвокат Радостин Димитров Станчев, Бургас, ул.
Хан Крум 38, ет. 1; Анелия Янкова Асенова чрез
адвокат Радостин Димитров Станчев, Бургас, ул.
Хан Крум 38, ет. 1, срещу „Анкол“ – ЕООД, чрез
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адвокат Ирена Банчева Михалева, София, ул.
Московска 27А, ет. 1, и трета страна „Обединена
българска банка“ – АД, София, ул. Света София 5.
Трето гражданско отделение, 7197/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
332/2014 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Красимир Руменов Бодуров чрез адвокат
Иван Гавазов, Смолян, ул. Дичо Петров 16, срещу
Регионална дирекция по горите – Смолян, ул.
Първи май 2.
Трето гражданско отделение, 7210/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
687/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Военно формирование 32 890 Бургас, с. Атия,
под. 54950; Стефан Чернев Чернев чрез адвокат
Марияна Пушева, Бургас, ул. Ген. Гурко 18, ет. 3.
НА 28.09.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4981/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
120/2014 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Николай Радев Косев чрез адвокат Петър
Стефанов, Габрово, бул. Могильов 52, ап. 10, срещу
Павлина Иванова Угорелска-Косева, Севлиево,
ул. Никола Д. Петков 94; Снежана Николаева
Пенкова чрез адвокат Ивайло Иванов, Трявна,
ул. Петко Рачев Славейков 81, ет. 1, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 5900/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5207/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мария Павлова Пацева, София, ул.
Бряст 6, вх. А, ет. 2, ап. 15, срещу Констанца Костадинова Шекерджийска-Кожухарова чрез адвокат
Йосиф Герон, София, ул. Будапеща 32; Виржиния
Маринова Бочева-Пацева чрез адвокат Калина
Беркова, София, ул. Лавеле 32, ет. 1, кантора 5.
Второ гражданско отделение, 6821/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3937/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19, срещу „ТРС“ – ЕАД,
чрез адвокат Димитър Славчев, София, ул. Тинтява 13Б, ет. 6, адвокатско дружество „Пенков,
Марков и партньори“.
Второ гражданско отделение, 1083/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11866/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Петър Славчев Йорданов чрез адвокат
Елизавета Караджова, София, ул. Света София
8, ет. 2; Емил Петров Йорданов чрез адвокат
Елизавета Караджова, София, ул. Света София
8, ет. 2; Светла Петрова Йорданова чрез адвокат
Елизавета Караджова, София, ул. Света София 8,
ет. 2; Василка Бориславова Здравкова чрез адвокат
Елизавета Караджова, София, ул. Света София 8,
ет. 2; Добринка Петрова Стефанова чрез адвокат
Елизавета Караджова, София, ул. Света София
8, ет. 2; Татяна Станиславова Стефанова чрез
адвокат Елизавета Караджова, София, ул. Света
София 8, ет. 2; Владимир Несторов Марков чрез
адвокат Елизавета Караджова, София, ул. Света
София 8, ет. 2; Левенка Петрова Богданова чрез
адвокат Елизавета Караджова, София, ул. Света
София 8, ет. 2, срещу Емилия Тодорова Шаркова,
София, ж. к. Люлин 2, бл. 205, вх. Д, ет. 5, ап. 73;
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Иванка Лазарова Владимирова, с. Казичене, област София-град, ул. Хаджи Димитър 10; Марийка
Варадинова Рачева, София, ул. 101 № 3; Румянка
Варадинова Рачева чрез пълномощник Марийка
Варадинова Рачева, София, ул. 101 № 3; Адриана
Георгиева Атанасова, с. Мусачево, Софийска област,
Татяна Георгиева Христова, София, ул. Нишка
172, ет. 3; Янка Йорданова Петрова, София, ж. к.
Дървеница, бл. 46, вх. Б, ет. 9, ап. 47; Димитър
Йорданов Атанасов, София, кв. Горубляне, ул.
Детелина 16; Руса Йорданова Младенова, София,
бул. Симеоновско шосе 73; Зюмбюлка Стоименова Благоева, Костенец, кв. Момин проход, ул.
Бор 9; Петра Стоименова Станкова, с. Сеславци,
област София, ул. Кирил и Методий 20; Александър Иванов Серафимов, с. Кривина, област
София, ул. Искър 36; Стефан Здравков Здравков,
с. Кривина, област София, ул. Люляк 9; Марийка
Николова Баракова, Пловдив, ул. Райна Попович
20, ап. 13; Георги Лазаров Василев, с. Казичене,
област София-град, ул. Хаджи Димитър 10; Богдана
Върбанова Здравкова, с. Кривина, област София,
ул. Рибарника 8; Снежанка Григорова Вергиева,
с. Казичене, област София-град, ул. Спас Андреев 12; Цветан Григоров Здравков, с. Кривина,
област София, ул. Рибарника 8; Иванка Деянова
Данкова, София, ж. к. Захарна фабрика, бл. 130,
ет. 2, ап. 11; Димитър Костадинов Вандов, с. Казичене, област София-град, ул. Освобождение 16;
Траянка Костадинова Пешева, София, кв. Горубляне, ул. Урвишка крепост 20; Цвета Данаилова
Здравкова, с. Кривина, област София, ул. Витоша
12; Венцислав Николаев Здравков, София, ж. к.
Младост 4, бл. 447, вх. Б, ап. 40; Андрей Николаев
Здравков, София, ж. к. Младост 4, бл. 447, вх. Б,
ап. 40; Корнелия Петрова Петрова чрез адвокат
Иво Искрев, София, бул. Витоша 1А, ет. 1, кантора
145; Явор Петров Петров, гр. Правец, ул. Христо
Ботев 2, Студентско общежитие 2, ет. 5, ап. 2;
Надя Деянова Митрева, София, ул. Снежник 21;
Людмила Димитрова Живкова, София, ул. Персенк
19, вх. А, ет. 4, ап. 11; Албена Димитрова Живкова-Стоянова, София, ул. Персенк 19, вх. А, ет. 4,
ап. 11; Илинка Костадинова Златинова, Пловдив,
ул. Райна Попович 20.
Второ гражданско отделение, 1854/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2397/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Лучия Димитрова Вавулиотис чрез
адвокат Александър Одварков, Пловдив, ул. Петър
Парчевич 5, партер, офис 1, срещу Генчо Марков
Марков чрез адвокат Мария Абрашева, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 53, Дом Левски, ет. 1, кантора 21.
Второ гражданско отделение, 2649/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13328/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Сотир Григоров Лозанов чрез адвокат
Лъчезар Тодоров, София, ул. Цар Асен 2, вх. Б,
ет. 3; Виктор Иванов Масларов чрез адвокат Лъчезар Тодоров, София, ул. Цар Асен 2, вх. Б, ет. 3,
срещу Донка Григорова Лозанова чрез адвокат
Елка Дурева, София, ул. Граф Игнатиев 7А, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 2687/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1363/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от едноличен търговец Василка Борисова Васева с фирма „Сияйна зора 2000 – Василка
Васева“, с. Катуница, област Пловдив, ул. Марица
15, срещу Община Садово чрез адвокат Нели
Симеонова, Пловдив, ул. Марица 102, ет. 4.
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Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 6566/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1102/2014 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Желчо Христодоров Желев чрез
адвокат Марияна Пушева, Бургас, ул. Генерал
Гурко 18, ет. 3, срещу Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“, София,
ул. Пиротска 171А.
Т рето г ра ж данско отде ление, 7405/2014,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 301/2014 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Емилиян Костадинов Койчев чрез
адвокат Жанета Димитрова Иванова, Несебър,
ул. Иван Вазов 4, срещу Златка Иванова Койчева
чрез процесуален представител Живко Нейчев,
Бургас, ул. Апостол Карамитев 4, ет. 4, и страна
дирекция „Социално подпомагане“ – Несебър.
Трето гражданско отделение, 44/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
136/2014 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Ресим Мустафов Орцев чрез адвокат
Генчо Ганчев Гатев, Шумен, ул. Съединение 113,
ет. 2; Фатиме Мустафова Орцева чрез адвокат
Генчо Ганчев Гатев, Шумен, ул. Съединение 113,
ет. 2; Авизе Мустафова Орцева чрез адвокат
Генчо Ганчев Гатев, Шумен, ул. Съединение
113, ет. 2, срещу „Стойков 52“ – ЕООД, чрез
адвокат Ива Тончева, София, бул. Сливница
178, ет. 3, офис 1.
Трето гражданско отделение, 84/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2073/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Румен Василев Бумбарски
чрез адвокат Румяна Русимова, Кюстендил, ул.
Константинова баня 5.
Трето гражданско отделение, 241/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15385/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Зоя Иванова Миркова чрез адвокат Росица Димитрова, София, ул. Ивайло 28, ет. 4, ап. 7,
срещу „Снабдяване и търговия – МО“ – ЕООД,
София, ул. Искър 8, ет. 5.
Трето гражданско отделение, 244/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
179/2014 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Севдалин Милчев Чандъров чрез
адвокат Иглика Иванова, София, ул. Хан Аспарух
64, срещу Адриана Вероника Петку чрез адвокат
Страхил Алексиев, Кърджали, ул. Генерал Делов,
и страна дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“, Златоград.
Трето гражданско отделение, 369/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
568/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Юлиян Димитров Стоянов чрез адвокат Екатерина Заякова, Русе, ул. Коледница 5; Валерия
Петрова Стоянова чрез адвокат Екатерина Заякова, Русе, ул. Коледница 5, срещу „УниКредит
Булбанк“ – АД, София, ул. Иван Вазов 1, управ
ление „Необслужвани кредити“; Валери Иванов
Павлов, Белене, ул. Възраждане 30; Бисер Киров
Банков, Белене, ул. Майор Кочев 1А; Анита Димитрова Габровска-Банкова, Белене, ул. Майор
Кочев 1А.
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Трето гражданско отделение, 412/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
60/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Георги Димитров Ставрев чрез адвокат
Стоян Бабачев, Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2,
ет. 2, срещу Красимир Димитров Ставрев чрез
адвокат Петя Грозданова, Пазарджик, ул. Цар
Самуил 28, кантора 1.
Трето гражданско отделение, 438/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2647/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от СОУД Пловдивска духовна семинария
„Св. св. Кирил и Методий“ чрез адвокат Елена
Гълъбова, Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри 18,
ет. 3, офис 7 – 8, срещу Васко Йорданов Петров
чрез адвокат Мария Гунчева, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 28, ет. 3, Дел. център „Европа“, офис 17.
Трето гражданско отделение, 600/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
393/2014 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Цветко Славев Костадинов чрез
адвокат Нели Боянина, Благоевград, ул. Стефан
Стамболов 12а, срещу Станислав Цветков Костадинов чрез особен представител адвокат Росица
Иванчева, Благоевград, ул. Тодор Александров
41, офис 114.
Трето гражданско отделение, 976/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1497/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Николай Иванчев Димов чрез адвокат
Анели Чобанова, София, ул. Леа Иванова 2,
бл. Яворов, вх. 4, ап. 2; Районна здравноосигурителна каса – Варна, началник-отдел „Правно и
административно обслужване“ в РЗОК – Варна,
Йордан Панайотов Йорданов, Варна, бул. Цар
Освободител 76Г.
Трето гражданско отделение, 1543/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
337/2014 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от Вълчо Цветков Тошев чрез адвокат Десислава
Дикова, Видин, ул. Дунавска 2, ет. 3, ап. 9, срещу
Обединена българска банка чрез юрисконсулт
Николай Илиев, София, ул. Света София 5.
Трето гражданско отделение, 2970/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
51/2014 по описа на Камарата на частните съдебни изпълнители, подадена от ЧСИ Лъчезар
Минков, София, ул. Екзарх Йосиф 62, ет. 1, срещу
Камарата на частните съдебни изпълнители чрез
юрисконсулт Александрина Михайлова Данкова,
София, ул. Пиротска 7, ет. 4.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 4491/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7310/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Лизингова къща София“ – ЕАД,
София, бул. Ботевградско шосе 459, срещу Хасан
Хюсеин Хасан чрез адвокат Розалина Иванова,
с. Абланица, ул. Алабин 33, ет. 2, кантора 232.
Първо търговско отделение, 1672/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Кирил Ангелов Гунчев чрез адвокат
Атанас Богданов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7,
ет. 3; Димитър Николов Паланов чрез адвокат
Атанас Богданов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7,
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ет. 3; „Бонита“ – ЕАД, с изпълнителен директор
Ховик Царукян чрез адвокат Атанас Богданов,
Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7, ет. 3, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД, с изпълнителни директори
Левон Хампарцумян и Андреа Казини чрез процесуален представител Мария Игнатова, Пловдив,
ул. Иван Вазов 31, ет. 2, офис 4.
Първо търговско отделение, 2092/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
474/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Расим Фикретов Ферхадов чрез
адвокат Даниел Атанасов Дуков, Кърджали,
бул. България 47, комплекс Орфей, офис 2;
„Туфи – строй“ – ООД, с управител Расим Фикретов Ферхадов чрез адвокат Иван Василев
Бояджиев, Кърджали, бул. България 47, комплекс
Орфей, офис 2, срещу Тургут Хаджиоглулари
чрез адвокат Иван Йовнов, София, ул. Димитър
Манов 33, ет. 2, офис 6.
Първо търговско отделение, 2130/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4131/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от Мария Христова Станева чрез адвокат
Яким Стоянов, София, ул. Позитано 9, вх. Б, ет. 6,
офис 19, срещу Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ с изпълнителен директор Румен
Руменов Георгиев, София, ул. Стефан Караджа 2.
Първо търговско отделение, 2140/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
228/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Пламена Вълканова Колева чрез адвокат
Ангел Ангелов, Бургас, ул. Поп Грую 13, ет. 3,
ап. 6; Николай Русев Колев чрез адвокат Ангел
Ангелов, Бургас, ул. Поп Грую 13, ет. 3, ап. 6, срещу
ЗАД „Армеец“ – АД, с изпълнителен директор
Румен Георгиев, София, ул. Стефан Караджа 2.
Първо търговско отделение, 2618/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
85/2014 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „ГМ – Строй“ – ООД, с управител
Георги Стоянов Иванов чрез адвокат Светлана
Добрева, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 72, срещу „Мега Билдинг“ – ООД, с управител Кирил
Дражев Папаринов чрез адвокат Деян Стойков,
Бургас, ул. Отец Паисий 11, ет. 3.
Първо търговско отделение, 2766/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1641/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Яни Самуилов Славов чрез адвокат
Николай Димитров, София, ул. Христо Белчев 2,
4-ти полуетаж, офис 4, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД,
с изпълнителни директори Мария Масларова и
Вера Павлова, София, бул. Черни връх 51Д, и
трета страна Мартина Тодорова Христова като
майка и законен представител на Теодор Атанасов
Желев чрез адвокат Вихър Найденов, София, ул.
Денкоглу 7, ет. 4, ап. 9.
Първо търговско отделение, 937/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
746/2014 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Аутоленд България“ – ЕООД, с
управител Петър Христов Тернев чрез адвокат
Лъчезар Мурджев, Варна, ул. Цар Борис Трети
8, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, с изпълнителни
директори Виолина Маринова Спасова и Андрей
Илиев Николов чрез адвокат Стела Йорданова,
София, ул. Георги Бенковски 5.
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НА 28.09.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1157/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4180/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул.
Черни връх 51Д; Надежда Асенова Иванова чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10; Иван Дечев Колев чрез адвокат Петя
Керанова, гр. Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10.
Първо търговско отделение, 1233/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4506/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от сдружение „Национално бюро на
българските автомобилни застрахователи“ чрез
адвокат Диана Димитрова, София, ул. Узунджовска 16, ет. 3; Димитър Иванов Димитров чрез
адвокат Кирил Николов, София, бул. Македония
12, ет. 3, срещу Гаранционен фонд, София, ул.
Граф Игнатиев 2.
Първо търговско отделение, 2441/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
87/2014 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Ню лайф“ – ЕООД, чрез адвокат
Илияна Илиева, Бургас, ул. Гурко 15, ет. 3; срещу
„Инвестбанк“ – АД, чрез процесуален представител Мариана Терзиева, Бургас, ул. Шейново 39.
Първо търговско отделение, 3149/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
40/2014 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Търговия на едро – Червен бряг“ – ООД, в несъстоятелност, със синдик
Антоанета Стойкова чрез адвокат Антоанета
Стойкова, Плевен, ул. Иван Вазов 10а, офис 14,
срещу „Търговия на едро – Червен бряг“ – ООД,
в несъстоятелност, с управител Пламен Иванов
Хинов, гр. Червен бряг, ж. к. Индустриален
квартал; „Приват комерс“ – АД, с изпълнителен
директор Пламен Иванов Хинов, гр. Червен бряг,
ул. Християнска 4.
НА 28.09.2015 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1814/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1101/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Окръжен съд, Пловдив, бул. Шести
септември 167; Районен съд, – Пловдив, бул. Шести септември 167, срещу Параскева Димитрова
Тодорова, с. Труд, ул. Александър Димитров
32, и страна Върховна касационна прокуратура,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 5500/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1085/2014 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „Ай Би Джи“ – ЕООД, чрез адвокат
Любомир Цветков, Бургас, ул. Адам Мицкевич
3, ет. 1, офис 3, срещу Лозан Николов Михайлов
чрез адвокат Светлин Русев, Стара Загора, бул.
Руски 56.
Четвърто гражданско отделение, 527/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
560/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Ясен Цанков Пашомов чрез адвокат Живко Колев, Пазарджик,
ул. Иван Вазов 3, ет. 3.
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Четвърто гражданско отделение, 2081/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 232/2014 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от държавата, представлявана
от министъра на финансите, София, ул. Г. С. Раковски 102, срещу „Вайн селект“ – ЕООД, чрез
адвокат Александър Ралчев, Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4, адв. дружество „Ралчеви,
Станев и Джамбазова“.
Четвърто гражданско отделение, 2460/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
53/2015 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Марина Костадинова Манолчева чрез
адвокат Петя Грозданова, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 1, срещу „Ига Проект“ – ООД,
чрез адвокат Илиян Палев, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 8, ет. 1.
НА 29.09.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4389/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1717/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Марина Димитрова ПехливановаКиселова чрез адвокат Катерина Михайловска,
София, ул. Св. София 8, ет. 3, срещу „Национална
спортна база“ – ЕАД, чрез адвокат Снежана Сапунджиева, София, ул. Гургулят 22А, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 6875/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
270/2014 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от етажна собственост в сградата на „Бив
ша поликлиника“ в Благоевград на ул. Славянска
60 чрез адвокат Лена Сандъкчиева, Благоевград,
ул. Тодор Александров 45, срещу Людмила Любенова Гайдарска чрез адвокат Даниела Стойкова,
Благоевград, ул. Тодор Александров 43Б, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 7271/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1531/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ – ЕАД, София,
чрез адвокат Димитър Димитров, Кюстендил,
ул. Неофит Рилски 4, ет. 2, срещу Маргарита
Боянова Манева чрез адвокат Румен Антимов,
Кюстендил, ул. Демокрация 36-А, адвокатско
дружество „Антимов и Канева“.
Първо гражданско отделение, 183/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
755/2011 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Николай Иванов Караколев чрез адвокат
Милена Георгиева, Кюстендил, ул. Христо Ботев
40, бл. 27, вх. Б, ет. 4, срещу Ивелина Цонева
Димитрова, Добрич, ул. Волга 56, вх. А, ап. 9;
Цоньо Господинов Георгиев, Добрич, ул. Волга
56, вх. А, ап. 9; Евгени Цонев Господинов, Добрич, ул. Волга 56, вх. А, ап. 9; Мара Николова
Бошнякова, Добрич, ж. к. Дружба 35, вх. А, ет. 6,
ап. 12; Галя Николова Калинкова, Добрич, ул.
Иван Вазов 9; Здравка Йорданова Караколева,
с. Соволяно, ул. Васил Левски 1.
Първо гражданско отделение, 1545/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2001/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Стоил Костадинов Димитров чрез
адвокат Костадин Царев, Пловдив, ул. Райко
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Даскалов 53, ет. 3, офис 12; Йонка Георгиева
Царева чрез адвокат Костадин Царев, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, офис 12; Костадин
Димитров Царев, Пловдив, ул. Райко Даскалов
53, ет. 3, офис 12; Георги Димитров Царев чрез
адвокат Костадин Царев, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 53, ет. 3, офис 12; Лиляна Николова
Царева чрез адвокат Костадин Царев, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 53, ет. 3, офис 12; Васил Димитров
Царев чрез адвокат Костадин Царев, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, офис 12; Николай
Димитров Царев чрез адвокат Костадин Царев,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, офис 12;
Дочка Василева Тричкова чрез адвокат Костадин
Царев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 3,
офис 12, срещу Иван Костадинов Димитров чрез
адвокат Доротея Будакова, Пловдив, бул. Шести
септември 161, ап. 37; Николай Илиев Таушанов
чрез адвокат Васил Стоилов Иванов, Пловдив,
ул. Антим Първи 47.
Първо гражданско отделение, 2185/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1510/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Здравко Здравков Здравков чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Й. Груев 38, ет. 2,
срещу Ангел Георгиев Каракашев чрез адвокат
Цветанка Ботева, Пловдив, бул. Христо Ботев
49; Благовест Георгиев Каракашев чрез адвокат
Цветанка Ботева, Пловдив, бул. Христо Ботев 49.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 710/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17335/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Пепа Христова Недкова-Урумова чрез
адвокат Мая Цветковска, София, ул. Денкоглу 15,
вх. Б, ет. 1, срещу Илка Ненчева Миревска чрез
адвокат Анна Добрева, София, ул. Св. София 8,
ет. 2; Любомир Илиев Миревски чрез адвокат
Анна Добрева, София, ул. Света София 8, ет. 2,
офис 212.
Второ гражданско отделение, 1262/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5164/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иванка Стоилова Христова чрез
адвокат Десислава Кадин, София, ул. Генерал
Паренсов 22-Б, ет. 2, ап. 13; Васил Димитров
Христов чрез адвокат Десислава Кадин, София,
ул. Генерал Паренсов 22-Б, ет. 2, ап. 13, срещу
Иван Ангелов Христов чрез адвокат Павел Занев, София, ул. Любен Каравелов 25, ет. 2, ап. 5;
Ангелина Димитрова Христова чрез адвокат
Недялка Димова Митева, София, бул. Генерал
Едуард И. Тотлебен 63, ет. 3, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 1641/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
502/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Кирил Димитров Ябанджиев чрез адвокат Боян Илиев Жеков, Варна, ул. Сан Стефано
10, ет. 1, срещу Даниела Георгиева Ябанджиева
чрез адвокат Сийка Христова, Варна, бул. Вл.
Варненчик 16А, ет. 3.
Второ гра ж данско отделение, 1708/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 5087/2014 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Стефан Василев Урумов чрез
адвокат Антон Георгиев Сираков, София, ж. к.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

Връбница 2, бл. 632, вх. 8, ет. 11, ап. 40; Искра
Николова Урумова чрез адвокат Антон Георгиев
Сираков, София, ж. к. Връбница 2, бл. 632, вх. 8,
ет. 11, ап. 40, срещу Мариана Илиева Бошнакова
чрез адвокат Пламен Ицов, Самоков, ул. Захари
Зограф 1.
Второ гражданско отделение, 2011/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
101/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Мирбана Руменова Атипова чрез
адвокат Стоян Галитионов Чавдаров, Пазарджик,
ул. Иван Вазов 18, ет. 2; Соня Альошова Тонева чрез адвокат Стоян Галитионов Чавдаров,
Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 2; Мехрема
Асанова Атипова чрез адвокат Стоян Галитионов
Чавдаров, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 2;
Победа Орлинова Букова чрез адвокат Стоян
Галитионов Чавдаров, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 18, ет. 2; Албена Орлинова Атипова чрез
адвокат Стоян Галитионов Чавдаров, Пазарджик,
ул. Иван Вазов 18, ет. 2; Айше Салих Атипова
чрез адвокат Стоян Галитионов Чавдаров, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 2; Альоша Серьожов Дидров чрез адвокат Стоян Галитионов
Чавдаров, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 2,
срещу Емилия Вълчева Шайкова чрез адвокат
Лука Александров Бельов, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 5, офис 104; Емил Веселинов Атипов чрез
адвокат Христо Борисов Моллов, София, ул.
Владайска 99, вх. А, ап. А-22; Альоша Веселинов
Атипов чрез адвокат Христо Борисов Моллов,
София, ул. Владайска 99, вх. А, ап. А-22; Юсеин
Алишов Джонев, Велинград, ул. Цанко Церковски 36; Ася Орлинова Джальова, Велинград,
ул. Ангел Чопев 1; Альоша Орлинов Джонев,
Велинград, ул. Цанко Церковски 36.
Второ гражданско отделение, 2289/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
518/2014 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Община Сапарева баня, ул. Германея 1, срещу Димитринка Здравкова Илиева
чрез адвокат Александър Райнов, Дупница, ул.
Банковски 2, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 2677/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
660/2014 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от „Софком“ – ООД, чрез адвокат Стела
Иванова, Видин, ул. Бдин 24, срещу Пол Ноел
Харт чрез адвокат Ирина Молерова, София, ул.
Граф Игнатиев 45, ет. 1; Леа Харт чрез адвокат
Ирина Молерова, София, ул. Граф Игнатиев 45,
ет. 1.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 7372/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13618/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул.
Георги С. Раковски 47, срещу Янаки Янакиев
Ефтимов, София, ж. к. Дружба 1, бл. 102, вх. А,
ет. 4, ап. 24.
Трето гражданско отделение, 49/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
298/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Община Русе, пл. Свобода 6, срещу СНЦ „Тенис клуб“ чрез адвокат Филип Люлинов Матев,
Русе, ул. Александровска 71, ет. 1.
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Трето гражданско отделение, 916/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
480/2014 по описа на Окръжен съд Видин, подадена
от „Титан – АС“ – ЕООД, чрез адвокат Анжела
Милева, Видин, ул. Витоша 9, ет. 2, срещу Петър
Перчов Илиев чрез адвокат Десислава Грозданова,
Видин, ул. Цар Александър ІІ № 3, ет. 1, офис 8.
Трето гражданско отделение, 946/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1040/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Стефка Йорданова Веселинова чрез адвокат
Надежда Симеонова, Русе, ул. Муткурова 36,
вх. А – 3, ет. 2, офис 14, срещу „В и К“ – ООД,
чрез адвокат Пламен Тодоров Георгиев, Русе, ул.
Плевен 1, бл. М. Манева, вх. Д, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 1040/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1751/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението“, София, ул. Никола
Габровски 30, срещу Анка Маркова Кръстева
чрез адвокат Ганка Трендафилова, Варна, бул.
Сливница 100А, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 1619/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
511/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от Иван Христов Михайлов чрез адвокат
Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис Първи 120,
срещу Лили Христова Михайлова чрез адвокат
Мариана Якимова, София, ул. Любен Каравелов
26, и контролираща страна Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 1896/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1819/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Георги Танев Попкармезов чрез адвокат
Галина Павлова, Бургас, ул. Цар Иван Шишман
20а, ет. 1, срещу „Топлофикация Бургас“ – ЕАД,
чрез адвокат Костан Тончев, Бургас, ул. Охрид 5.
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 2314/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1690/2014 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Дочка Рачева Кодева чрез адвокат
Надка Тодорова Игнатова, Варна, ул. Самарско
знаме 1А; Йонка Рачева Илиева чрез адвокат
Надка Тодорова Игнатова, Варна, ул. Самарско
знаме 1А, срещу Гицка Костова Йорданова чрез
адвокат Никола Георгиев Камбуров, Варна, ул.
Цар Симеон І № 6А, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 6687/2014,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 851/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4, срещу Дафин
Николов Стоянов чрез адвокат Матю Маринов,
София, ул. Цар Асен 12, партер.
Четвърто гражданско отделение, 60/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 12293/2013 по описа на Софийски градски
съд, пода дена от „Арх и тек т у рно-ин женерен
състав“ – ЕООД, чрез адвокат Юлия Маринова,
София, ул. Св. София 8, ет. 4, офис 408, срещу
Росица Боянова Христова чрез адвокат Мирела
Емилова Станкова, София, ул. Любен Каравелов
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73, ет. 3, ап. 5; Йордан Гаврилов Христов чрез
адвокат Мирела Емилова Станкова, София, ул.
Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 107/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 587/2014 по описа на Окръжен съд Враца,
подадена от „Химко“ – АД, чрез адвокат Роман
Николаев Джуров, София, ул. Иван Денкоглу 15
Б, ет. 2, срещу Константин Михайлов Михайлов,
Враца, ул. Христо Ботев 115, вх. Д, ап. 64.
Четвърто гражданско отделение, 410/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2438/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Димитър Стоянов
Димитров чрез адвокат Петър Тренев, София,
ул. Г. С. Раковски 110, ет. 5, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 1146/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 529/2011 по описа на Окръжен съд Шумен,
подадена от Атанас Дечков Христов чрез пълномощник Йорданка Атанасова Христова, Разград,
пл. Независимост 1, срещу Министерството на
вътрешните работи, София, чрез Ивалина Симеонова Иванова, Шумен, ул. Сан Стефано 2.
Четвърто гражданско отделение, 1672/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 1037/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от Даниел Жоров Цветков чрез
процесуален представител Александър Николов
Живков, София, ж. к. Люлин 2, бл. 239, вх. 1,
ет. 1, ап. 3, срещу „Лукс инвест“ – ООД, чрез
адвокат Ивайло Иванов, Трявна, област Габрово,
ул. Славейков 81.
Четвърто гражданско отделение, 2244/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 919/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Георги
Стойчев Грозданов чрез лице за съдебен адрес
Румен Цветанов Петков, Пазарджик, ул. Петко
Мишев 9, ет. 2, офис 11, офис център 1.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 883/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3572/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от Шандор Рожа, адвокат Стефан Филков,
София, ул. Уилям Гладстон 31, вътрешен двор,
ет. 2, срещу „Болкан Риал Естейтс“ – ЕООД,
София, ул. Ивац войвода 13.
Второ търговско отделение, 955/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2054/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Живко Рафаилов Минчев, адвокат
Тихомир Горанов, Варна, ул. Драгоман 32, срещу
ЕТ Ваня Николаева Йовчева-Симеонова с фирма
„Вера – Ваня Симеонова“ чрез адвокат Румен
Василев Величков, Варна, ул. Георги Живков 2.
Второ търговско отделение, 1153/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2466/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Банка ДСК“ – ЕАД, София, ул.
Московска 19, срещу Валери Славчев Стефанов
чрез адвокат Даниела Георгиева Вулева, София,
бул. Мария-Луиза 16, ет. 4, ап. 32.
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Второ търговско отделение, 1322/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
601/2013 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Държавен фонд „Земеделие“, София,
бул. Цар Борис Трети 136, срещу Татяна Гошева
Найденова чрез адвокат Ивалина Димитрова, гр.
Нови пазар, ул. Цар Освободител 16.
Второ търговско отделение, 1544/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2541/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Цветослав Тодоров Думанов чрез
адвокат Антон Боянов Узунов, София, бул. Христо Ботев 28, ет. 4, срещу „Роял Патейтос“ – АД,
в несъстоятелност, чрез особен представител
Гергана Вълева, София, ул. Лайош Кошут 53,
ет. 1, ателие 2.
Второ търговско отделение, 2054/2014, по
касационна жа лба срещ у решението по г р.
дело 17333/2013 по описа на Софийски градски съд, подадена от „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, София, ул. Иван Вазов 3, срещу
„Акордтранс“ – ЕООД, в несъстоятелност, София, бул. Патриарх Евтимий 63, ап. 2; „Имспед“ – ЕООД, София, бул. Цар Борис ІІІ № 215,
ет. 10.
Второ търговско отделение, 2226/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2792/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Съюза на българските журналисти
чрез адвокат Георги Добрев Георгиев, София, ул.
Цар Асен 5, срещу „Български имоти корпорация“ – ЕООД, София, ул. Христо Белчев 1, ет. 4.
Второ търговско отделение, 2263/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3994/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Георги Стоев Чоновски чрез адвокат
Евелина Божикова, Пловдив, ул. Парчевич 2, Бизнес център, офис 302, срещу „МЗ Брезово“ – АД,
София, ж. к. Лозенец, бул. Евлоги Георгиев 22.
НА 29.09.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 730/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
771/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Димитър Атанасов Паскалев чрез
адвокат Красимир Марков, Стара Загора, ул. Промишлена 20, срещу „Азор“ – ЕООД, чрез адвокат
Георги Пейчинов, Пловдив, ул. Скайлер 1, ет. 2.
Второ търговско отделение, 1913/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2328/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Всестранна земеделска кооперация
„Христо Ботев“ чрез адвокат Радостина Стоянова Овчарова, Бургас, ул. Трайко Китанчев
41А, срещу Хасан Мехмедов Хасан чрез адвокат
Марин Милев, Бургас, ул. Алеко Константинов
8; Хаджар Джелил Хасан чрез адвокат Марин
Милев, Бургас, ул. Алеко Константинов 8; Стоян
Костадинов Петков чрез адвокат Марин Милев,
Бургас, ул. Алеко Константинов 8.
Второ търговско отделение, 2362/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1673/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Агенция за инвестиции и консултации“ – АД, чрез адвокат Камен Колев Иванов,
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София, ул. Три уши 6, ет. 2, офис 6, срещу „Автотранссервиз“ – АД, чрез адвокат Янчо Трончев,
София, бул. Витоша 37, ет. 2, ап. 6.
Второ търговско отделение, 2427/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
504/2013 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Антонина Трайкова Недялкова чрез адвокат Чавдар Николов Държиков, София, бул. България, ж. к. Бокар 21, ет. 2,
срещу „Обединена българска банка“ – АД, чрез
адвокат Мартин Цолов Иванов, Плевен, ул. Цар
Симеон 19, ет. 1, ап. 5, и трета страна „Вием
инвест“ – ЕООД, Шабла, ул. Равно поле 7.
НА 30.09.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1167/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2258/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Тодор Димитров Игнатов чрез адвокат
Кольо Андреев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 48,
ет. 1, офис 111, срещу Руска Димитрова Лазарова
чрез адвокат Сийка Масалджиева, Пловдив, ул.
Златарска 1; Петър Димитров Игнатов чрез адвокат Сийка Масалджиева, Пловдив, ул. Златарска 1.
Първо гражданско отделение, 1231/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
990/2014 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Нина Цветанова Георгиева чрез адвокат
Ивайло Александров Архов, гр. Червен бряг, ул.
Екзарх Йосиф 3; Тодор Цветанов Георгиев чрез
адвокат Ивайло Александров Архов, гр. Червен
бряг, ул. Екзарх Йосиф 3, срещу Иванка Трифонова Доткова чрез адвокат Връбка Черкезова,
Плевен, ул. Д. Константинов 23а, ет. 1, офис 1;
Емилия Трифонова Лазарова-Генчева чрез адвокат
Връбка Черкезова, Плевен, ул. Д. Константинов
23а, ет. 1, офис 1.
Първо гражданско отделение, 1752/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6205/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Видин Манолов Видинов чрез адвокат Спас Фотев Ковачев, София, ул. Христо
Станчев 8, срещу Германа Тодорова Василева
чрез адвокат Николина Кръстева Митова, София,
ж. к. Гео Милев, ул. Ген. Сан Мартич 7, бл. 27,
вх. Б, ап. 14; Марин Александров Симеонов чрез
адвокат Илия Асенов Илиев, София, ул. Цар Асен
36, ет. 1, ап. 4.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 191/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1861/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Васил Неделчев Слабаков чрез адвокат
Кольо Андреев, Пловдив, ул. Райко Даскалов
48, ет. 1, офис 111; Антула Тодорова Димитрова чрез адвокат Лидия Чукова, Асеновград, ул.
Изложение 17; Владимир Валериев Панайотов
чрез адвокат Лидия Чукова, Асеновград, ул.
Изложение 17; Даниела Ангелова Панайотова
чрез адвокат Лидия Чукова, Асеновград, ул.
Изложение 17, срещу Петър Сотиров Слабаков
чрез адвокат Кольо Андреев, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 48, ет. 1, офис 111; Александър Сотиров
Слабаков чрез адвокат Кольо Андреев, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 48, ет. 1, офис 111; Лилия
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Сотирова Слабакова чрез адвокат Кольо Андреев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, ет. 1, офис
111; Марийка Господинова Киткова чрез адвокат
Кольо Андреев, Пловдив, ул. Райко Даскалов
48, ет. 1, офис 111; Георги Костадинов Китков
чрез адвокат Кольо Андреев, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 48, ет. 1, офис 111; Емил Костадинов
Китков чрез адвокат Кольо Андреев, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 48, ет. 1, офис 111; Николай
Неделчев Слабаков чрез адвокат Кольо Андреев,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, ет. 1, офис 111;
Лилия Николова Найденова чрез адвокат Кольо
Андреев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, ет. 1,
офис 111; Трайка Николова Траева чрез адвокат
Кольо Андреев, Пловдив, ул. Райко Даскалов
48, ет. 1, офис 111; Галина Николова Йорданова
чрез адвокат Кольо Андреев, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 48, ет. 1, офис 111; Мариана Николова
Атанасова чрез адвокат Кольо Андреев, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 48, ет. 1, офис 111; Георги
Николов Вълнев, Пловдив, ул. Свищов 18.
Второ гражданско отделение, 2037/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
521/2014 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Ивайло Пламенов Каролев чрез адвокат
Иван Витанов, Перник, ул. Търговска 42, срещу
Емилия Георгиева Каролева чрез адвокат Райек
Заатри, Перник, ул. Търговска 46, ет. 1, офис 8.
Второ гражданско отделение, 2323/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2289/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Община Пловдив, пл. Ст. Стамболов
1, срещу Василка Николова Ласкина чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2; Николай Златков Николов чрез адвокат
Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким Груев
38, ет. 2; Катерина Николова Татърлиева чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Мария Николова Вранчева чрез
адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2; Гина Николова Донева чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 2.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 184/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1420/2011 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Петър Янев Алексиев, Айтос, ул. Чудните
скали 20, вх. В, ет. 4, ап. 33; Ирина Владимирова
Алексиева, Айтос, ул. Чудните скали 20, вх. В,
ет. 4, ап. 33; Янка Петрова Момчилова, Айтос,
ул. Г. С. Раковски 11, срещу „Глобъл Нет Солюшънс“ – ЕООД, чрез адвокат Павлина Христова,
София, ул. Рачо Димчев 1, вх. А, ет. 2, ап. 9.
Второ търговско отделение, 1825/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
369/2013 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „ГМ – Строй“ – ООД, Бургас, ул.
Александровска 51, ет. 4, срещу „АДМ Каргоконсулт – БГ“ – ЕООД, София, ж. к. Люлин,
бл. 546, вх. В, ап. 55.
Второ търговско отделение, 1882/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4209/2013 по описа на Апелативен съд София,
пода дена от А н тон Дими т ров Спи риев, г р.
Сандански, ул. Асен Златаров 10, ет. 2; Иванка
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Димитрова Спириева, адвокат Петя Керанова,
Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10; Димитър
Илиянов Спириев представляван от своя настойник Антон Димитров Спириев, гр. Сандански,
ул. Асен Златаров 10, срещу „ХДИ Застраховане“,
София, ул. Г. С. Раковски 99.
Второ търговско отделение, 1946/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5660/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЕТ Венцислав Мишев Наков, упражняващ търговска дейност с фирма „Венцислав
Наков – М“ чрез адвокат Радкова, София, бул.
Витоша 38, ап. 4, срещу „Строителни системи – Нитера“ – ООД, София, ул. Георги Караславов 4, СПЗ – Модерно предградие – Обеля.
Второ търговско отделение, 1948/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4519/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Пенка Илиева Садова чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10, срещу Застрахователно дружество „Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43, и
трета страна Нейко Стоянов Нейков чрез адвокат
Жельо Желев София, ул. Бистрица 3, ет. 3.
Второ търговско отделение, 1977/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1336/2013 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Иван Стефанов Караджов чрез
адвокат Милена Николова Дончева, Казанлък,
ул. Кирил и Методий 5, ет. 2, офис 14, срещу
„Банка ДСК“ – ЕАД, София, ул. Московска 19.
Второ търговско отделение, 2561/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
221/2014 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Найден Геров Толев,Хасково, бул. Г.
С. Раковски 26, вх. А, ет. 4, ап. 22, срещу „Про
Лего“ – АД, София, ул. Константин Фотинов 113
А, ет. 2, офис 5, и трета страна „Бългериън Ритейл Сървисиз“ – АД, София, ул. Околовръстен
път 260; „Юробанк България“ – АД, София, ул.
Околовръстен път 260.
Второ търговско отделение, 2588/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 57/2014
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
Земеделска кооперация „Скакуц – 2005“, Монтана,
ул. Ропотамо 7, срещу „Агротрон – 2007“ – ЕООД,
Търговище, ул. Палаузов 34, ет. 3, ап. 5.
НА 30.09.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2766/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 11681/2013 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Иванка Нецова Гарванска чрез
пълномощник адвокатско дружество „Русева,
Йолчева и партньори“, София, ул. Христо Белчев
21, ет. 2, офис 202; Йорданка Иванова Гарванска
чрез пълномощник адвокатско дружество „Русева,
Йолчева и партньори“, София, ул. Христо Белчев
21, ет. 2, офис 202, срещу Владимир Георгиев Тодоров чрез адвокат Ангел Богданов, Ботевград,
Софийска област, ул. Васил Левски 18; Тошко
Георгиев Тодоров чрез адвокат Ангел Богданов,
Ботевград, Софийска област, ул. Васил Левски 18.
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Четвърто гражданско отделение, 2795/2015,
по касационна жалба срещу решението по гр.
дело 11909/2014 по описа на Софийски градски
съд, подадена от 16 ОУ „Райко Жинзифов“, София, район „Надежда“, ул. Дравски бой 7, срещу
Христина Антонова Стоилова чрез адвокат Росица Василева, София, ул. Георги Раковски 108,
ет. 1, офис 106.
Четвърто гражданско отделение, 2829/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2001/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу Тони Събчев
Томов чрез адвокат Огнян Варадинов, София, ул.
Владайска 49, ет. 2; Карен Онник Бейлерян чрез
адвокат Огнян Варадинов, София, ул. Владайска
49, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 3095/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
141/2015 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Община Мездра чрез адвокат Цветизар
Карамелски, Враца, ул. Лукашов 11, ет. 5, срещу
Генади Събков Събков чрез адвокат Михаил
Димитров, Враца, ул. Поп Боюклийски 8, ет. 1.
4703
Софийският апелативен съд, търговско отделение, 3 състав, с решение № 1500 от 8.07.2015 г., постановено по т.д. несъстоятелност № 1101/2015 г.,
отменя решение № 12 от 24.01.2015 г., постановено по т.д. № 94/2013 г. на Врачанския окръжен
съд, търговско отделение, с което е обявено в
несъстоятелност сдружение „Туристическо дружество Веслец – Враца“ – Враца, постановено е
прекратяване дейността на сдружението, както
и обща възбрана и запор върху имуществото
му, прекратени са правомощията на органите
на длъжника да управляват и да се разпореждат
с имуществото от масата на несъстоятелността
и е постановено започване на осребряване на
имуществото, включено в масата на несъстоя
телност та, и разпределение на осребреното
имущество. Решението подлежи на касационно
обжалване пред ВКС на Република България в
едномесечен срок от връчването му на страните
при условията на чл. 280 и сл. ГПК.
5049
Административният съд – София-град, съобщава, че по постъпила жалба от „Туин – В“ – ООД,
срещу Схема за организация на движението на
територията на МУ – ФДМ, УПИ ІІ, кв. 387, м.
Бул. България, от 22.12.2014 г., издадена от главния
архитект на Столична община, е образувано адм.
дело № 1093/2015 г. по описа на Административния съд – София-град, ІІ отделение, 38 състав,
насрочено за 4.11.2015 г. от 13,30 ч.
4880
Административният съд – София-град, уведомява, че по описа на съда е образувано и висящо
адм. дело № 5076/2015 г. на ІІ отделение, 22 състав, насрочено в открито съдебно заседание на
16.10.2015 г., по подадени жалби от „Българско
акционерно дружество Гранитоид“ – АД, представлявано от Георги Енчев Димов, „Компания
за енергетика и развитие“ – ООД, представлявано
от Меглена Николова Русенова, „АКВА Си Еф
Карад Пи Ви Парк“ – ЕАД, представлявано от
Абид Хюсеин Малик и Ричард Томас Робъртс,
„АСМ – БГ Инвестиции“ – АД, представлявано от
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Чанг Бьонг Ким, „РЕС Технолъджи“ – АД, представлявано от Чанг Бьонг Ким, срещу Решение
№ ОУ-6 от 19.04.2013 г. на ДКЕВР (сега КЕВР).
4844
Административният съд – София-град, второ
отделение, 38 състав, съобщава, че срещу Решение № 545 от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет, с което на основание чл. 16, чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2 ЗУТ, § 6, т. 7 от ПР на
ЗУТ се приема проект за план за регулация на
м. Голямата локва – Търговски парк – София в
граници по решението; план за застрояване на
същата местност в граници по решението, както
и схеми на инженерната инфраструктура и план
за вертикално планиране на същата местност
в обхвата на разработката, е образувано адм.
дело № 1919/2015 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
21.10.2015 г. в 14 ч. Всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или
да встъпи като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания съгласно
изискванията на чл. 182, ал. 3 АПК.
4695
Административният съд – София-град, съобщава, че по постъпило оспорване от „Бара
Г р у п “ – Е О ОД , с р ещ у Реш е н и е № Ц-1 о т
28.01.2015 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в частта му по
т. 6, с която е определена преференциална цена за
изкупуване на електрическа енергия, произведена
от електрически централи с инсталирана мощност
до 5 МВт, работещи чрез термична газификация
на биомаса от дървесина, с комбинирано производство, е образувано адм. дело № 2542/2015 г. по
описа на Административния съд – София-град,
ІІ отделение, 38 състав, насрочено за 21.10.2015 г.
от 14,30 ч.
4712
Административният съд – София-град, съобщава, че по подадени жалби от „ВГ-5“ – ЕООД,
„К ей ен д Е с Е не рд ж и 2 “ – ЕООД , „М арк
1“ – ЕООД, „Уинд Парк Каварна Иист“ – ЕООД,
„УП България 4“ – ЕООД, „Уинд Парк Каварна
Уест“ – ЕООД, „Лонг ЕМ“ – ООД, „Лонг Ман
Инвест“ – ООД, „ВГ-3“ – ЕООД, „ВГ-6“ – ЕООД,
„ВГ-2“ – ЕООД, „ВГ-1“ – ЕООД, „Глобо Енерд ж и“ – ЕООД, и „Марк 2“ – ЕООД, срещ у
Решение № ОУ-9 от 20.05.2013 г. на ДКЕВР е
образувано адм. дело № 2543/2015 г. по описа
на Административния съд – София-град, ІІ отделение, 22 състав, насрочено в открито съдебно
заседание на 23.10.2015 г. от 9 ч.
4843
Административният съд – София-град, второ
отделение, 38 състав, съобщава, че срещу Решение № 545 от 29.07.2009 г. на Столичния общински съвет, с което на основание чл. 16, чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2 ЗУТ, § 6, т. 7 от ПР на
ЗУТ се приема проект за план за регулация на
м. Голямата локва – Търговски парк – София в
граници по решението; план за застрояване на
същата местност в граници по решението, както
и схеми на инженерната инфраструктура и план
за вертикално планиране на същата местност
в обхвата на разработката, е образувано адм.
дело № 1921/2015 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

4.11.2015 г. в 14,30 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна наред с административния орган до началото на устните състезания
съгласно изискванията на чл. 182, ал. 3 АПК.
4694
Административният съд – София-град, второ
отделение, 38 състав, съобщава, че срещу Решение № 384 по протокол № 64 от 26.02.2014 г. на
Столичния общински съвет за одобряване на
план за регулация и застрояване на м. Подлозище, Горна баня – разширение, и план-схеми
на техническата структура в частта на уличната
регулация между о.т. 104, о.т. 103, о.т. 102, о.т.
101, о.т. 100, о.т. 98, о.т. 99, о.т. 46, и всички
прилежащи към нея урегулирани поземлени
имоти: УПИ VІІ-157, УПИ VІІІ-236, УПИ ІХ-47
в кв. 136; УПИ VІ-148, УПИ VІІ-149, УПИ VІІІ51, УПИ ІХ-54, УПИ Х-55, УПИ ХІ-56 и УПИ
ХІІ-57 в кв. 135; УПИ І-29, УПИ ХІ-138, УПИ
Х-139, УПИ ІХ-52, УПИ VІІІ-53, УПИ VІІ-58 и
УПИ VІ-59 в кв. 134, е образувано адм. дело
№ 1242/2015 г. по описа на съда. Всеки, който
има правен интерес, може да се присъедини
към оспорването или да встъпи като страна
наред с административния орган до началото
на устните състезания съгласно изискванията
на чл. 182, ал. 3 АПК.
4711
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Андрей
Стоянов Андреев от Стара Загора за обявяване
нищожността на разпоредбите на чл. 52, ал. 1 в
частта „….. или от длъжностни лица към звено
„Общинска охрана“ при общинска администрация“; чл. 52, ал. 2 относно „… Принудително
преместване на неправилно паркирани автомобили….“ в частта „неправилно паркирани“; чл. 55,
т. 1 в частта „…. или от длъжностни лица към
звено „Общинска охрана“; чл. 55, т. 2 в частта „….
или от длъжностни лица към звено „Общинска
охрана“; чл. 55, т. 3 в частта „…. или служител от
звено „Общинска охрана“; чл. 55, ал. 5 в частта
„…. или служител от звено „Общинска охрана“
и чл. 58 от Наредбата за обществен ред при
ползване на превозни средства и общи площи
на територията на Община Стара Загора. По
оспорването е образувано адм. д. № 275/2015 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 8.10.2015 г. от 10,30 ч.
4964
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, ХІІ състав, призовава Василий Василевич
Иванов, с последен адрес Русия, гр. Москва, ул.
Малая Фильопска 26, вх. 1, ап. 43, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 25.09.2015 г. в 13,30 ч.
като ответник по гр. д. № 2029/2013 г., заведено
от Светлана К. Великова. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4762
Брезнишкият районен съд, 2-ри състав, призовава Сашка-Елена Стоилова Игова като ответница
по гр. д. № 61/2014 г., заведено от Ленка Арсова
Миланова и други с правно основание чл. 341
ГПК във връзка с чл. 69 ЗН, с неизвестен адрес
в България и неизвестен такъв в чужбина, да се
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яви в канцеларията на съда в 2-седмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ за връчване препис от искова молба и
приложенията към нея. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
4966
Брезнишкият районен съд, 2-ри състав, призовава Лидия Стоилова Игова като ответница
по гр. д. № 61/2014 г., заведено от Ленка Арсова
Миланова и други с правно основание чл. 341
ГПК във връзка с чл. 69 ЗН, с неизвестен адрес
в България и неизвестен такъв в чужбина, да се
яви в канцеларията на съда в 2-седмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ за връчване препис от искова молба и
приложенията към нея. Ответницата да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
4967
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
ХХІ състав, призовава Виктор Ильич Беженар,
гражданин на Република Молдова, роден на
15.06.1956 г., сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 25.09.2015 г. в 13 ч. като ответник по гр. д.
№ 3595/2015 г., заведено от Катя Й. Георгиева за
развод, за връчване на препис от исковата молба
и приложенията към нея. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4763
Варненският районен съд, ХLII състав, призовава Камел Ал-Рифаи, роден на 1.01.1981 г.,
граж данин на Сирийска арабска република,
с неизвестен адрес, като ответник по гр. д.
№ 3348/2015 г. по описа на Варненския районен
съд, ХLII състав, че в едномесечен срок, считано
от обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде отговор по чл. 131 ГПК като ответник по
гр. д. № 3348/2015 г., заведено от Янка Василева
Енева, за иск с правно основание чл. 49, ал. 1
СК. Указва на лицето, че при неявяване книжата
ще се смятат за редовно връчени и ще му бъде
назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5075
Видинският районен съд, гражданско отделение, VІІ състав, уведомява Рамзис Дейвид
Вали, роден на 25.04.1971 г., гражданин на САЩ,
с последен адрес в Република България – гр.
София, ул. Владайска 95, че е ответник по гр.
д. № 173/2015 г. по описа на съда, образувано
по предявен от Калинка Асенова Гергова-Вали
иск с правно основание чл. 49, ал. 1 СК, и му
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в гражданското деловодство на Видински районен съд,
пл. Бдинци 1, Съдебна палата, ет. 2, за да посочи
съдебен адрес и да получи исковата молба и
приложенията към нея, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4952
Горнооряховският районен съд, трети състав, призовава Джоузеф Висенте Гоф, роден на
22.04.1979 г., с последен адрес гр. Горна Оряховица,
ул. Асен Разцветников 1, ет. 1, ап. 2, да се яви в

БРОЙ 58

ДЪРЖАВЕН

съда на 10.09.2015 г. в 10 ч. като ответник по гр.
д. № 139 от 2015 г., заведено от Силвия Стефчева
Събчева-Гоф, по чл. 49 СК.
4965
Дряновският районен съд съобщава на ответника Юнес Тахири, роден на 7.09.1976 г. в гр.
Казабланка, Мароко, с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ в
канцеларията на Дряновския районен съд, за да
получи препис от исковата молба и приложенията
към нея по гр. д. № 248/2015 г. по описа на съда,
подадена от Стела Петкова Петкова, с която е
предявен иск по чл. 49, ал. 1 СК. В случай че не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
4845
Карнобатският районен съд призовава Едита
Вадачкория Георгиева, гражданка на Грузия, с
последен известен адрес в Република България:
област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ж.к.
Лазур, бл. 88, вх. Г, ет. 1, ап. 58, към момента
с неизвестен адрес, да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на съда за получаване на препис
от исковата молба и приложенията за отговор
по чл. 131 ГПК по гр. д. № 299/2015 г. с правно
основание чл. 49 СК, заведено от Димитър Щильонов Георгиев. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа с
назначен особен представител.
4830
Сливнишкият районен съд, гражданско отделение, ІV състав, уведомява Роксана Санчез
Кръстанова, родена на 28.02.1981 г., гражданка на
Република Куба, с неизвестен адрес и без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република
България, че има качеството на ответница по гр.
д. № 362/2015 г. на РС – Сливница, образувано
по предявен от Славейко Кръстанов Кръстанов
от София, ул. Христо Батанджиев, бл. 5Б, вх. Б,
ет. 5, ап. 35, иск за развод с правно основание
чл. 49, ал. 1 СК, и є указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в деловодството на СлРС за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4710
Софийският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ Махмуд Акбал, турски гражданин, роден
на 10.04.1962 г. в Република Турция, с неизвестен
адрес в България, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение,
80 състав, гр. София, бул. Цар Борис ІІІ № 54,
да получи препис от исковата молба и приложе
нията, подадена от АСП ДСП „Лозенец“, с правно
основание чл. 132, ал. 1, т. 2 от Семейния кодекс.
В случай че не се яви, за да получи съдебните
книжа в указания срок, съдът ще му назначи
особен представител.
5032
Софийският районен съд, 44 състав, призовава
Стефка Младенова Ангелова с последен адрес
гр. Банкя, ул. Тенев баир 29, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 29.09.2015 г. в 15 ч.
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като ответница по гр.д. № 8981/2008 г., заведено
от Американския университет в България – сдружение с нестопанска цел, за иск по чл. 108 ЗС.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.)
4724
Районният съд – гр. Средец, призовава Елена
Алексеевна Мелкосянц, гражданка на Федерация
Русия, с неизвестен адрес, като ответница по гр.
д. № 111/2015 г. по описа на Районния съд – гр.
Средец, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“, за да
получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответницата ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
4884
Старозагорският районен съд, втори граждански състав, на основание чл. 562 и сл. ГПК,
в производството по гр. д. 2229/2015 г. по описа
на Старозагорския районен съд, като разгледа
молбата на „Петрол холдинг“ – АД, Стара Загора, със заповед № 6504 от 11.05.2015 г. кани
държателя, който и да е той, на ценната книга,
представляваща временно удостоверение за получаване на 50 999 бр. поименни акции с право
на глас с номинална стойност по 50 лв. за всяка
от тях от капитала на „Ди Ел Ей Ботлинг Къмпани“ – АД, със седалище гр. София и адрес
София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър,
бл. 118, вх. Е, ап. 1 (понастоящем с наименование „Бутилираща компания Извор“ – АД, ЕИК
121773880, със седалище и адрес Варна, пощенски
код 9010, район „Приморски“, ул. Н. Вапцаров
7А), вписано към момента на издаване на удостоверението в регистъра за търговски дружества
към СГС, с решение № 8 от 22.03.2001 г. по ф. д.
№ 10970/1998 г., издадено на акционера „Нафтекс
Петролеум България“ – АД, с променено наименование „Нафтекс България Холдинг“ – АД
(праводател на молителя в настоящото производство „Петрол холдинг“ – АД, ЕИК 103078860,
със седалище Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 112, ет. 2, офис 3, представлявано от изпълнителния директор Денис Ершов, чрез адв.
Мариана Трифонова Брага от САК – София, ул.
Славянска 5, ет. 5, офис 30-32), да заяви своите
права по горепосочената ценна книга най-късно
до деня на заседанието на съда за произнасяне
по молбата за обезсилването – 14.09.2015 г. в
13 ч., като предупреждава държателя, че ако не
стори това, ценната книга ще бъде обезсилена, за
която дата да се призоват молителят и платецът.
Нарежда на платеца по ценната книга – „Бутилираща компания Извор“ – АД, ЕИК 121773880,
със седалище Варна, пощенски код 9010, район
„Приморски“, ул. Н. Вапцаров 7А, да не извършва никакви плащания на приносителя на
ценната книга.
5055
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Старозагорският районен съд, втори граждански състав, на основание чл. 562 и сл. ГПК,
в производството по гр. д. 2231/2015 г. по описа
на Старозагорския районен съд, като разгледа
молбата на „Петрол холдинг“ – АД, Стара Загора, със заповед № 6506 от 11.05.2015 г. кани
държателя, който и да е той, на ценната книга,
представл яваща временно удостоверение за
получаване на 462 900 броя поименни акции с
номинална стойност по 1 лв. за всяка от тях от
капитала на „Бляк Сенд Ризорт“ – АД, ЕИК
147139260, със седалище гр. Поморие, област
Бургас, с адрес гр. Поморие, община Поморие,
област Бургас, пощенски код 8200, ул. Професор
Стоянов 5, издадено на акционера и молител в настоящото производство „Петрол холдинг“ – АД,
ЕИК 103078860, със седалище Стара Загора, бул.
Цар Симеон Велики 112, ет. 2, офис 3, представлявано от изпълнителния директор Денис
Ершов, чрез адв. Мариана Трифонова Брага от
САК – София, ул. Славянска 5, етаж 5, офис
30 – 32, да заяви своите права по горепосочената
ценна книга най-късно до деня на заседанието на
съда за произнасяне по молбата за обезсилването – 14.09.2015 г. в 13,15 ч., като предупреждава
държателя, че ако не стори това, ценната книга
ще бъде обезсилена, за която дата да се призоват
молителят и платецът. Нарежда на платеца по
ценната книга – „Бляк Сенд Ризорт“ – АД, ЕИК
147139260, със седалище гр. Поморие, област
Бургас, адрес гр. Поморие, община Поморие,
област Бургас, пощенски код 8200, ул. Професор
Стоянов 5, да не извършва никакви плащания
на приносителя на ценната книга.
5056
Бургаският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ призовава кредиторите на „Румбако
1“ – ЕООД, ЕИК 200472412, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Транспортна 14,
Кондоско – Бизнес център, ет. 2, ап. 14 (длъжник
в производството по дело по несъстоятелност
№ 540/2014 г. по описа на съда), да се явят на
7.08.2015 г. в 9 ч. за участие в открито съдебно
заседание по частно търговско дело № 365/2015 г.
по описа на Окръжния съд – Бургас, за разглеждане на искането на „Меларс груп лимитид“ за
отмяна на решенията, приети на първото събрание
на кредиторите, проведено на 2.07.2015 г. по дело
по несъстоятелност № 540/2014 г.
5106
Пловдивският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 679 ТЗ призовава кредиторите на „Експрес Карго Интернешънъл“ – ООД,
в открито производство по несъстоятелност,
ЕИК 115616732, гр. Пловдив, бул. Цариградско
шосе – продължение, Сервиз „МАН“, да се явят
по т.д. № 433/2015 г. и присъединеното към него
с определение от 3.07.2015 г. т.д. № 434/2015 г., по
описа на ПОС, ХІХ състав, за съдебно заседание,
което ще се проведе на 23.09.2015 г. в 9,30 ч., във
връзка с молби по чл. 679, ал. 1 ТЗ на „Ломакс
А вайзърс Лими тед“ – меж д у народно бизнес
дружество, и „Български плодове“ – ЕООД, за
отмяна на решенията, взети на първото събрание
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на кредиторите на „Експрес Карго Интернешънъл“ – ООД, в открито производство по несъстоятелност, проведено на 10.06.2015 г.
4761
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 7371/93 г.
за политическа партия „Земеделски съюз Александър Стамболийски“: вписа приетите на редовния
43-ти конгрес, проведен 30.11.2013 г., промени
в Устава на ПП „Земеделски съюз Александър
Стамболийски“, който устав да се счита неразделна
част от решението; вписва Национален съвет в
състав: Александър Андреев Андреев, Альоша
Валентинов Минин, Антон Юрев Събев, Атанас
Митов Симеонов, Атанас Кирилов Търев, Богдан
Иванов Стефанов, Васил Ангелов Ангелов, Васил
Иванов Точков, Галя Емилова Монева, Георги
Иванов Иванов, Георги Иванов Колев, Георги
Тодоров Бобев, Георги Цветков Прасков, Даниел
Христов Николов, Димитър Иванов Николов,
Димитър Лазаров Урдев, Донко Тодоров Донков,
Дора Христова Николова, Емил Павлов Беев,
Ивайло Милков Чакърски, Иван Алексанров
Бърнев, Иван Асенов Величков, Иван Димитров
Георгиев, Иванка Минчова Замфирова, Илиян
Костов Янчев, Катя Георгиева Георгиева, Любен
Василев Карашки, Любомир Алексиев Любомиров, Маргарита Банова Давчева, Маргарита
Бориславова, Мариан Точев Атанасов, Мария
Илиева Таушанова, Минко Мильов Божков,
Мирослав Жеков Марковски, Николай Василев
Чалъков, Павел Генчев Фидьов, Пенка Маринова
Моллова, Петьо Борисов Петков, Пламен Георгиев
Парушев, Пламен Стоянов Леонов, Радослав Георгиев Георгиев, Радостин Георгиев Киров, Рачо
Цветков Иванов, Сашка Костадинова Николова,
Светлана Димитрова Митова, Светослав Маринов
Желев, Симеон Методиев Манов, Славчо Атанасов
Дончев, Спас Янев Панчев, Стоян Иванов Орозов, Стоян Иванов Стоянов, Теодора Георгиева
Сачанска, Тодор Георгиев Бобев, Тодор Иванов
Стоев, Тодор Петров Коев, Христо Борисов Тасев,
Юлишка Стойнева Харизанова, Юлия Руменова
Сиракова, Януш Величков Донев; вписа Постоянно присъствие в състав: Александър Андреев
Андреев, Атанас Кирилов Търев, Даниел Христов
Николов, Димитър Лазаров Урдев, Иван Асенов
Величков, Катя Георгиева Георгиева, Мариан
Точев Атанасов, Мария Илиева Таушанова, Пенка
Маринова Моллова-Смоленова, Радослав Георгиев
Георгиев, Рачо Цветков Иванов, Спас Янев Панчев, Теодора Георгиева Сачанска, Тодор Георгиев
Бобев, Януш Величков Донев; вписа Общосъюзна
комисия в състав: Виолета Василева Чобанкова,
Елена Стоянова Георгиева, Златко Тодоров Янакиев, Стоян Иванов Йовчев, Цветанка Иванова
Кочева – председател. Партията се представлява
от председателя Спас Янев Панчев.
5013
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 7 състав, на основание чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ
уведомява, че има образувано гр.д. № 5307/2015 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество срещу Йордан Тодоров Митов с постоянен адрес: гр. София, район „Подуяне“, ж.к.
Сухата река 121, вх. А, ет. 3, ап. 6, и Антоанета
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Димитрова Митова с постоянен адрес гр. София,
район „Подуяне“, ж.к. Сухата река 121, вх. А, ет. 3,
ап. 6, и същото е насрочено за първо открито
съдебно заседание на 17.11.2015 г. в 10 ч.
Определя двумесечен срок на заинтересованите
лица да предявят претенции върху имуществото,
описано, както следва:
От Йордан Тодоров Митов и Антоанета Димитрова Митова:
– 5/6 идеални части от недвижим имот – апартамент № 6 в гр. София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. № 111, по документ за собственост,
а по данъчна оценка – ул. Константин Фотинов,
бл. № 111, а съгласно Удостоверение за идентичност на адрес № 66-01-18 от 21.12.2009 г. – СО,
район „Подуяне“ ж. к. Сухата река, бл. № 121,
вх. А, ет. 3, със застроена площ 116,31 кв. м,
състоящ се от четири стаи, столова, кухненски бокс и сервизни помещения, при съседи:
стълбище, апартамент № 5, двор, калкан, двор,
заедно с мазе № 6 с площ 5,25 кв. м, при съседи:
мазе № 5, двор, двор, коридор, заедно с 6,779%
идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж върху мястото, придобит
с нотариален акт № 2, том ІІ, рег. № 15477, дело
194/21.12.2009 г.
– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „520 И“,
рег. № С 1518 ВС, рама № WBAHB31030BB91379,
двигател № 206EE20694651, с дата на първа регистрация 01.09.1989 г., придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 27.12.2005 г.
– Товарен автомоби л, марка „Си т роен“,
модел „Берлинго“, рег. № СА 5982 РК, рама
№ VF7MBWJZF65228066, двигател № 4000074, с
дата на първа регистрация 25.11.1998 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от
25.01.2010 г.
От Йордан Тодоров Митов:
– Сумата общо в размер 38 687,12 лв., внесена
на каса през 2005 г. и 2006 г. по сметка IBAN
BG 58 UNCR 7630 1466 3802 06 в евро, открита
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Йордан
Митов.
– Сумата в размер 2762,63 лв., внесена на каса
от Йордан Митов за погасяване на задължения,
възникнали във връзка с издадена кредитна карта
EURO LINE от „Юробанк България“ – АД.
– Сумата в размер 2599 лв., представляваща
равностойността на усвоения кредит по сметка
IBAN BG 51 UBBS 8002 1061 9495 20 в лева, открита в „Обединена българска банка“ – АД, с
титуляр Йордан Митов.
– Сумата в размер 20 000 лв., представляваща
равностойността на усвоения кредит по сметка
IBAN BG 92 PRCB 9230 1017 0314 19 в лева, открита в „ПроКредит Банк“ – ЕАД, с титуляр
Йордан Митов.
От Антоанета Димитрова Митова:
– Сумата в размер 9400 лв., внесена по сметка IBAN BG 92 UNCR 7630 1077 7553 99 в лева,
открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр
Антоанета Димитрова Митова.
От Йордан Тодоров Митов и Антоанета Димитрова Митова:
– Сумата в размер 13 487,40 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчисляване
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „Х5“, рег.
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№ СА 5855 ТР, рама № WBAFA71020LN00283,
двигател № 306D123879712, с дата на първа регистрация 01.01.2001 г.
– Сумата в размер 1300 лв., представляваща
разликата между получената сума при отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „200
Е“, рег. № С 4265 МХ, рама № WDB1240211B183396,
двигател № 10296310050983, с дата на първа регистрация 14.02.1990 г., и сумата, с която е придобит
лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
рег. № С3139ВР.
– Сумата в размер 3200 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег.
№ С 3139 ВР, рама № WVWZZZ1HZNW304125,
двигател № 2E186653, с дата на първа регистрация 02.06.1992 г.
– Сумата в размер 4705,88 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил,
марка „Фолксваген“, модел „Голф“, рег. № СА
4996 МТ, рама № WVWZZZ1JZYB036553, двигател № AHF418060, с дата на първа регистрация
30.09.1999 г.
– Сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „200 Е“, рег. № СА
5797 СА, рама № WDB1240211B637363, двигател
№ 10296312037222E91, с дата на първа регистрация 7.04.1992 г.
– Сумата в размер 6200 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил, марка „БМВ“, модел „520 И“, рег. № СА
8213 СА, рама № WBADD11030BN03016, двигател
№ 206S332241242, с дата на първа регистрация
15.04.1996 г.
– Сумата в размер 300 лв., представляваща
разликата между получената сума при отчуждаване на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „200
Е“, рег. № С 2020 НМ, рама № WDB1240211B525982,
двигател № 10296310112290E91, с дата на първа
регистрация 7.06.1992 г., и сумата, с която е придобит лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„200 Е“, рег. № СА 5797 СА.
– Сумата в размер 17 000 лв., представляваща
пазарната стойност при прекратяване регистрацията на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „Х5“,
рег. № СА 1382 РН, рама № WBAFA71030LN26973,
двигател № 306D134685135, с дата на първа регистрация 14.10.2002 г.
4871

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
23. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация на сомелиерите“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 1 от устава
на БАС свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 8.09.2015 г. в 18 ч. в София, бул.
Симеоновско шосе 26, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността на управителния
съвет за отчетния период; 2. приемане на годишен
финансов отчет за дейността за отчетния период;
3. освобождаване на членовете на управителния
съвет; 4. решение за прекратяване на сдружението съгласно чл. 38, ал. 1 от устава; 5. избор на
ликвидатор по чл. 39, ал. 2 от устава; 6. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез упълномощен предста-
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вител. При липса на кворум на основание чл. 17,
ал. 1 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове. Материалите във връзка
със свикването и провеждането на общото събрание се намират на адреса на управление на
БАС – София, бул. Патриарх Евтимий 53Б, и при
поискване се предоставят на всеки член.
4989
7. – Управителният съвет на Професионален
спортен клуб „Спартан Бокидо“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на сдружението на 10.09.2015 г. в 10 ч. в
София, ж.к. Овча купел 1, бул. Монтевидео, сградата на 88 СОУ „Димитър Попниколов (фитнес
зала), при следния дневен ред: 1. приемане на
решение за участие в учредяването на Българска
федерация по шоотфайтинг; 2. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
5011
15. – Управителният съвет на сдружение „Ев
роинтегра“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
уведомява своите членове, че свиква по своя
инициатива общо събрание на 14.09.2015 г. в 10 ч.
на адрес: София, ж.к. Бели брези, ул. Хайдушка
гора 60, ет. 3, ап. 11, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на УС за дейността и финансовото състояние през отчетния период; 2.
промяна на седалището и адреса на управление;
3. избор на управителен съвет; 4. изменение и
допълнение на устава; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5112
1. – Управителният съвет на сдружение „На
ционално движение БГ Патриот“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12 от устава на
сдружението свиква общо събрание на всички
членове на сдружението на 17.09.2015 г. в 18,30 ч.
в седалището на сдружението в София, ул. Родопски извор 40, вх. Б, ет. 3, ап. 8, при следния
дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава
на сдружението; 2. избор на управителен съвет и
избор на контролен съвет; 3. разни.
5057
1. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Българска федерация по кендо“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 27.09.2015 г. в 11 ч. в София, ж.к.
Лозенец, 122 ОУ „Николай Лилиев“, физкултурен
салон, при следния дневен ред: 1. разглеждане
въпроса за членство на сдружение „Българска
федерация по кендо“ в „Национална асоциация
на бойните спортове“, София, регистрирано по
ф.д. № 280/2015 г. по описа на Софийския градски
съд; 2. разни.
5058
1. – Управителният съвет на „Спортен клуб
Хеиан“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
т. 22 от устава на сдружението по своя инициатива свиква общо събрание на членовете на
30.09.2015 г. в 10 ч. в София, ж.к. Красна поляна
3 част, бл. 341, вх. Г, ет. 7, ап. 89, при следния

ВЕСТНИК

БРОЙ 58

дневен ред: 1. приемане отчета на УС за периода на действието му; 2. приемане бюджета на
сдружението за 2015 г.; 3. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 4.
приемане на изменения и допълнения в устава
на сдружението; 5. освобождаване от длъжност
и от отговорност на членовете на УС и председателя и зам.-председателя на сдружението
поради изтичане на мандата; 6. избор на нов
председател, зам.-председател и управителен съвет на сдружението за нов мандат; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
5082
24. – Управителният съвет на Асоциацията
на преподавателите по философия (АПФ) – Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 26.09.2015 г. в 10 ч.
в София, 9. Френска езикова гимназия „Алфонс
дьо Ламартин“, бул. Патриарх Евтимий 35, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
АПФ през периода 2012 – 2015 г.; 2. избор на
нов председател и управителен съвет на АПФ; 3.
други: 3.1. дискусия върху актуални проблеми на
философското образование в средното училище;
3.2. създаване на нов сайт на АПФ; 3.3. прием
на нови членове. Поканват се всички членове
на АПФ да вземат участие.
5012
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на танцовите дейци
София“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
10.10.2015 г. в 11 ч. в София, район „Сердика“,
бул. Княгиня Мария-Луиза 106, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет на сдружението; 2. обсъждане и приемане
на промени в устава на сдружението; 3. избор на
нов УС на сдружението; 4. разни. Поканват се
всички членове да присъстват лично или чрез
редовно упълномощен представител. Регистрацията на участниците ще се извърши между 10,30 и
11 ч. в деня на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе
колкото и членове да се явят.
4590
118. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство „Родни звуци“ при НУМСИ „Проф.
П. Владигеров“, Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
24.09.2015 г. в 16 ч. в залата на НУМСИ „Проф. П.
Владигеров“, Бургас, ул. Кавала 39, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. избор на нов управителен съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе в 17 ч. на същото място и при
същия дневен ред колкото и членове да се явят.
4772
1. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Съюз на фелинолозите в България“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на
сдружението свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 21.09.2015 г. в 10 ч. във Варна,
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ул. Иван Вазов 36, при следния дневен ред: 1.
промяна в органите на управление на сдружението; 2. промяна в устава на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4816
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фолклорна формация „Детели
на“, Варна, на основание, чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 30.10.2015 г.
в 17,30 ч. в залата за репетиции на сдружението
при следния дневен ред: 1. приемане на отчетен
доклад и финансов отчет за изминалия период; 2.
вземане на решение за промяна в наименованието на сдружението; 3. приемане на нов устав на
сдружението; 4. избор на нов управителен съвет;
5. определяне на размера на встъпителния и годишния членски внос; 6. текущи въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
4704
14. – Управителният съвет на Монтанския
съюз на зърнопроизводителите – Монтана, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо отчетно събрание на сдружението
на 20.10.2015 г. в 18 ч. в офиса на сдружението на
адрес – Монтана, бул. Трети март 74, ет. 1, офис
16, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет; 2. отчет за дейността на
контролния съвет; 3. изменения и допълнения
в устава на сдружението; 4. приемане на нови
членове и освобождаване на стари членове; 5.
освобождаване на председателя и членовете на
управителния съвет; 6. освобождаване на председателя и членовете на контролния съвет; 7. избор
на председател на Монтанския съюз и членове
на управителния съвет на Монтанския съюз; 8.
избор на контролен съвет на Монтанския съюз; 9.
приемане на бюджета на сдружението и определяне на членския внос. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
при същия дневен ред.
4496
1. – Управителният съвет на „Ложа Мизия“,
Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно събрание на 24.09.2015 г. в
18 ч. в Плевен, ул. Сан Стефано 43, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението;
2. избор на ръководни органи; 3. вземане на решение за придобиване на недвижим имот. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4806
7. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на обществе
нополезна дейност „Международна платформа
за гражданско участие“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 31.10.2015 г.
в 17 ч. в седалището на сдружението – Пловдив,
ж.к. Тракия, бл. 96, вх. Е, ет. 7, ап. 34, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на УС за
дейността през 2015 г. и освобождаването му от
отговорност; проект за решение: приема отчета
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на УС за дейността през 2015 г. и го освобождава
от отговорност; 2. утвърждаване на решения на
УС за приемане и/или изключване на членове
на сдружението; проект за решение: утвърждава
решението на УС за приемане и/или изключване
на членове на сдружението; 3. разни. Писмените
материали ще са на разположение на членовете
в офиса на сдружението – Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 96, вх. Е, ет. 7, ап. 34, всеки работен ден от 9
до 16 ч. Поканват се всички членове или упълномощени от тях лица да присъстват.
5051
27. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Инцараки ВиК 2005“, гр.
Св. Влас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
27.09.2015 г. в 10 ч. във вилата на Наско Вълков,
кв. Инцараки-2-174, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на управителния съвет за
времето от 26.09.2014 г. до 27.09.2015 г.; 2. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място при същия дневен ред.
5050
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Димитровден“, Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 30.09.2015 г. в 11 ч. в седалището на дружеството на адрес: Сливен, ул.
Димитър Добрович 1, при следния дневен ред:
1. обсъждане на предложение за приемане на
нови членове в сдружението, а именно Тодор
Жоров Димитров, Велин Георгиев Джукелов
и Теодора Петрова Пенева; 2. обсъждане на
предложение за смяна на управителния съвет на
сдружението – изключване на Данаил Христов
Христов, Деян Цанков Дечев и Красимир Иванов
Башлиев като членове на управителния съвет; 3.
обсъждане на предложение за приемане на нов
управителен съвет – назначаване на Тодор Жоров
Димитров, Велин Георгиев Джукелов и Теодора
Петрова Пенева; 4. обсъждане на предложение
за назначаване на Тодор Жоров Димитров за
председател на управителния съвет. Канят се
всички членове, които притежават право на
глас, или упълномощени техни представители да
вземат участие в работата на общото събрание.
Регистрацията на членовете и техните представители за участие в работата на събранието да
започне в 10 ч. на 30.09.2015 г. в седалището на
дружеството в Сливен, ул. Димитър Добрович
1. Членовете да се легитимират с документ за
самоличност, а упълномощените представители
на членовете да се легитимират с документ за
самоличност и писмено пълномощно.
5036
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство при Основно училище
„Христо Смирненски“, Хасково, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно общо
събрание на сдружението на 29.09.2015 г. в 17,30 ч.
в сградата на Основно училище „Христо Смирненски“, Хасково, бул. Съединение 16, ет. 2, учителска
стая, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета
на настоятелите за дейността на сдружението за
2013 г., 2014 г. и до 31.08.2015 г.; 2. финансов отчет
на сдружението за 2013 г. и 2014 г. и отчитане на
приходите и разходите за периода от 1.01.2015 г.
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до 31.08.2015 г.; 3. приемане на нови членове на
сдружението; 4. освобождаване на досегашния
съвет на настоятелите поради изтичане на мандата му и избор на нов съвет на настоятелите, в
т.ч. и на председател; 5. приемане на бюджета за
2015 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден,
на същото място от 18 ч., при същия дневен ред.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието.
5113
1. – Управителният съвет на сдружение „Вза
имоспомагателна каса на учителите – Ямбол“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
(делегатско) събрание на 24.09.2015 г. в 17 ч. в
хотел „Диана палас“ при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на УС за дейността на ВСКУ за
периода 1.06.2010 г. – 31.05.2015 г.; 2. доклад за
изпълнение на бюджета за този период и предложение за бюджета за периода 2015 – 2020 г.; 3.
предложение за промяна на проекторешенията
на ВСКУ; 4. обсъждане на предложените материали и гласуване на направените промени
и предложения; 5. избор на управителен съвет
и ревизионна комисия. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4807
42. – Управителният съвет на Ямболската
търговско-промишлена палата, Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на сдружението свиква общо събрание на 23.10.2015 г.
в 16 ч. в Ямбол в конферентната зала на хотел
„Диана палас“, ул. Иван Вазов 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на ЯТПП за дейността на сдружението за мандата 2007 – 2014 г., 2.
отчет на КС за същия период; 3. приемане на
бюджет на сдружението; 4. приемане на насоки
за развитие на сдружението; 5. избор на управителен съвет и контролен съвет на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
и на същото място от 17 ч., при същия дневен

ВЕСТНИК

БРОЙ 58

ред. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение в седалището
на сдружението в Ямбол, ул. Раковски 1.
4808
4. – Управителният съвет на СНЦ „Евроклуб
Жена“, Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 25 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 30.10.2015 г. в 16 ч. в Ямбол в конферентната зала на хотел „Диана палас“, ул.
Иван Вазов 2, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на сдружението за мандата
2007 – 2014 г.; 2. приемане на бюджет на сдружението; 3. приемане на насоки за развитие на
сдружението; 4. промени в устава на сдружението;
5. избор на управителен съвет на сдружението.
При липса на кворум на основание на чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
и на същото място от 17 ч. при същия дневен
ред. Писмените материали по дневния ред на
събранието са на разположение в седалището
на сдружението в Ямбол, ул. Раковски 1.
4868
1. – Управителният съвет на ЖРС „Добра
майка“, с. Вардун, община Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на 22.09.2015 г. от 17,30 ч. в библиотеката
на НЧ „Надежда 1904“, с. Вардун, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността за периода 2010- 2015 г.; 2. финансов отчет за периода;
3. промяна в устава на сдружението; 4. избор на
ново ръководство.
4943
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фолклорен танцов ансамбъл
Балкан“, с. Желен, Софийска област, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
4.10.2015 г. в 19 ч. в с. Желен, м. Бърчовица,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет
за приходите и разходите за 2013 г. и 2014 г. и
приемане на бюджета на сдружението за 2015 г.;
2. освобождаване на действащия управителен
съвет и избор на нов управителен съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе от 20 ч. същия ден,
на същото място и при същия дневен ред и ще
се счита законно независимо от броя на присъстващите членове.
5043
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