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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 58 от 30 март
2017 г. за изменение на Наредбата за
установяване, разследване, регистри
ране и отчитане на трудовите злопо
луки, приета с Постановление № 263
на Министерския съвет от 1999 г.
 Постановление № 59 от 30 март
2017 г. за изменение на Наредбата за
реда за избор на осигуряване, внасяне и
разпределяне на задължителните осигу
рителни вноски, вноските за Фонд „Га
рантирани вземания на работниците
и служителите“ и за обмен на инфор
мация, приета с Постановление № 233
на Министерския съвет от 2015 г.
 Постановление № 66 от 3 април
2017 г. за отменяне на Наредбата за
условията и реда за сключване, из
пълнение и прекратяване на спора
зумение за интеграция на чужденци
с предоставено убежище или между
народна закрила, приета с Постано
вление № 208 на Министерския съвет
от 2016 г.

2

Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Із-2539 от 2012 г. за оп
ределяне първоначалния максимален

4

Министерство
на земеделието и храните
2

 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане
на подмярка 19.1. „Помощ за подготви
телни дейности“ на мярка 19. „Водено
от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
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Висш съдебен съвет
2

Министерство
на отбраната
 Споразумение за сътрудничество
във военната област между Минис
терството на отбраната на Репуб
лика България и Министерството
на отбраната на Азербайджанската
република

размер на контролните точки, усло
вията и реда за отнемането и въз
становяването им, списъка на нару
шенията, при извършването на които
от наличните контролни точки на
водача, извършил нарушението, се от
немат точки съобразно допуснатото
нарушение, както и условията и реда
за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение

 Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за
воденето, съхраняването и достъпа
до регистъра на актовете на съдилищата

6

Централна избирателна
комисия

3

 Решение № 4686-НС от 31 март 2017 г.
относно обявяване на избраните на
родни представители в Четиридесет и
четвъртото Народно събрание
11
 Решение № 4687-НС от 2 април 2017 г.
относно обявяване на избрани народни
представители в Четиридесет и чет
въртото Народно събрание по реда на
чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от ИК 21
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58
ОТ 30 МАРТ 2017 Г.

за изменение на Наредбата за установяване,
разследване, регистриране и отчитане на
трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 61
от 2000 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 17 от 2014 г.
и бр. 18 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в 7-дневен“ се заменят
с „и данните в информационната система
по чл. 33, ал. 5, т. 7 от Кодекса за социално
осигуряване в 14-дневен“.
2. В ал. 2 думите „7-дневен“ се заменят с
„14-дневен“.
3. В ал. 3 думите „в 7-дневен срок от издаването му“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2017 г.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2438

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59
ОТ 30 МАРТ 2017 Г.

за изменение на Наредбата за реда за избор
на осигуряване, внасяне и разпределяне на
задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“ и за обмен на
информация, приета с Постановление № 233
на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ,
бр. 68 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 2 думите „без осигурителния доход
по т. 1“ се заличават.
§ 2. В чл. 4, ал. 1 думите „ЕГН/ЛНЧ, служебен номер, издаден от НАП“ се заменят
с „Единен граждански номер/личен номер/
личен номер на чужденец (ЕГН/ЛН/ЛНЧ),
служебен номер, издаден от НАП“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 3 думите „ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на

НАП“ се заменят с „ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
номер от регистъра на НАП“.
§ 4. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 4 думите „ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на
НАП“ се заменят с „ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
номер от регистъра на НАП“.
§ 5. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 5 думите „ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на
НАП“ се заменят с „ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
номер от регистъра на НАП“.
§ 6. В приложение № 4 към чл. 4, ал. 6 думите „ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на
НАП“ се заменят с „ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен
номер от регистъра на НАП“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2017 г. с изключение на § 2 – 6,
които влизат в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2439

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
ОТ 3 АПРИЛ 2017 Г.

за отменяне на Наредбата за условията и реда
за сключване, изпълнение и прекратяване
на споразумение за интеграция на чужденци
с предоставено убежище или международна
закрила, приета с Постановление № 208 на
Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 65
от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Отменя Наредбата за условията и реда
за сключване, изпълнение и прекратяване на
споразумение за интеграция на чужденци с
предоставено убежище или международна
закрила, приета с Постановление № 208 на
Министерския съвет от 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 2. В Постановление № 167 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“
за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 54
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2016 г.)
§ 3а от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 3. Възлага на министъра на вътрешните
работи и на министъра на труда и социалната
политика до 7 април 2017 г. да изготвят проект на наредба по чл. 37а, ал. 2 от Закона за
убежището и бежанците.
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§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
За главен секретар на Министерския съвет:
Росен Кожухаров
2489

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за сътрудничество във военната област между
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на отбраната на
Азербайджанската република
(Утвърдено с Решение № 773 от 22 ноември
2002 г. на Министерския съвет. В сила от
10 май 2003 г.)
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на отбраната на
Азербайджанската република, наричани подолу „Договарящи се страни“,
Като се ръководят от целите и принципите на Договора за приятелски отношения и
сътрудничество между Република България
и Азербайджанската република, подписан в
София на 29 юни 1995 г.,
Като отчитат необходимостта да дадат
своя принос за укрепване на мира, доверието,
стабилността и развитието на отношенията
между държавите в Европа и света в духа на
Устава на ООН, Хелзинкския заключителен
акт и Парижката харта за Нова Европа,
Като оценяват положително протичащите
интеграционни процеси в света, като изразяват своя стремеж към взаимноизгодно и
основаващо се на взаимно уважение и доверие
сътрудничество,
Като спазват стриктно задълженията, произтичащи от международните договорености
за укрепване на сигурността и стабилността
и мира,
С цел дългосрочно планиране и определяне
областите на сътрудничество между Договарящите се страни,
Убедени, че развитието на двустранните
контакти ще допринесе за разширяване връзките между двете държави,
се споразумяха за следното:
Член 1
1. Договарящите се страни си сътрудничат,
като изпълняват своите задължения, посочени
в Споразумението, на основата на равнопоставеност и реципрочност.
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2. Договарящите се страни прилагат това
Споразумение в съответствие с нормите на
националното законодателство и международното право.
Член 2
1. Договарящите се страни осъществяват
сътрудничество в следните области:
1.1. отбранителна политика и политика за
сигурност;
1.2. военно-икономическа и военнотехническа;
1.3. обучение на личния състав;
1.4. социална, спортна и културна дейност
във Въоръжените сили;
1.5. военно право;
1.6. военнонаучни дейности;
1.7. военна медицина;
1.8. изграждане на мерки за сигурност и
доверие;
1.9. контрол на въоръженията;
1.10. съвместни действия при участие в
мероприятия по програмата „Партньорство
за мир“;
1.11. хуманитарни операции и операции по
поддържане на мира.
2. По време на изпълнението на това Споразумение Договарящите се страни набелязват
и развиват нови области на сътрудничество.
3. За реализиране на конкретни програми за сътрудничество в изброените области
Договарящите се страни могат да подписват
отделни споразумения.
Член 3
1. Договарящите се страни осъществяват
сътрудничество в следните форми:
1.1. официални посещения и работни срещи;
1.2. обмяна на опит и консултации;
1.3. участие в проекти за обучение, изпитателно-квалификационни курсове и квалификационни курсове;
1.4. съвместно участие в учения;
1.5 участие в конференции и симпозиуми;
1.6 обмяна на документация, научни проекти и патенти;
1.7. обмяна на информация от взаимен
интерес;
1.8. концерти, изложби, фестивали и други
културни събития.
Член 4
1. На основата на това Споразу мение
Договарящите се страни изготвят Годишни
планове за двустранно сътрудничество.
2. Договарящите се страни обменят предложения за включване в Годишния план за
двустранно сътрудничество до 15 октомври
всяка година.
3. Годишният план за двустранно сътрудничество включва мероприятията, формите,
времето и мястото на тяхното провеждане,
отговорните органи, броя на участниците и
други въпроси, свързани с организацията и
реализацията на мероприятията.
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4. Съгласуваният Годишен план за двустранно сътрудничество за всяка следваща
година се подписва от упълномощени от Договарящите се страни лица до 15 декември.
Член 5
1. Договарящите се страни се задължават да
осигурят защита на информацията, придобита
в хода на сътрудничеството, в съответствие с
националните им законодателства.
2. Договарящите се страни се задължават
да не използват информацията, получена в
процеса на сътрудничеството, срещу интересите на Договарящата се страна, предоставила
тази информация.
3. Договарящите се страни се задължават
да не предоставят на трета страна информацията, получена в хода на това сътрудничество,
без писменото съгласие на Договарящата се
страна, предоставила информацията.
Член 6
1. Финансовите разходи, свързани с дейности
те, посочени в настоящото Споразумение, и
при реализирането на дейности, цитирани в
Годишния план за двустранно сътрудничество
във военната област, се поемат от Договарящите
се страни на принципа на реципрочността.
2. Приемащата Договаряща се страна осигурява на членовете на делегацията настаняването, прехраната и транспортните разходи
на своя територия.
3. Приемащата Договаряща се страна осигурява спешна медицинска помощ.
Член 7
1. Спорове, които възникнат при тълкуването на настоящото Споразумение, се решават
от Договарящите се страни изключително
чрез двустранни консултации.
Член 8
1. Настоящото Споразумение няма да засегне правата и задълженията, произтичащи
от двустранни и многостранни споразумения,
влезли в сила между Договарящите се страни
и други държави и международни организации.
Член 9
1. Настоящото Споразумение може да бъде
изменено или допълнено по всяко време от
Договарящите се страни. Измененията се
внасят с отделни протоколи, които влизат в
сила при условията на член 10 от настоящото
Споразумение.
Член 10
1. Наст оящо т о Споразу мение вл иза в
сила от датата на втората от нотите, с които
страните взаимно се уведомяват писмено
по дипломатически път за изпълнението на
изискванията на националните процедури за
влизане в сила.
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2. Настоящото Споразумение се сключва за
срок от 5 години с автоматично продължение
на действието му за следващ петгодишен период, освен в случай, че една от Договарящите
се страни не уведоми другата Договаряща
се страна в писмена форма за намерението
си да прекрати Споразумението най-малко
6 месеца преди изтичане на валидността му.
Подписано в София на 25 септември 2002 г.
в два еднообразни екземпляра, всеки от които
на български, азербайджански и английски
език, като и трите текста имат еднаква сила.
При възникване на различия при тълкуването
на Споразумението за меродавен се смята
английският текст.
За Министерството
на отбраната на
Република България:
Николай Свинаров,
министър на отбраната
2325

За Министерството
на отбраната на
Азербайджанската
република:
генерал-полковник
Сафар Абиев,
министър на отбраната

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Із-2539 от 2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните
точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията,
при извършването на които от наличните
контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда
за издаване на разрешение за провеждане
на допълнително обучение (обн., ДВ, бр. 1
от 2013 г.; изм., бр. 44 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „39“ се заменя с „26“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) След придобиване на 24 месеца стаж
като водач на моторно превозно средство
притежателят на свидетелството за управление на моторно превозно средство получава
допълнително 13 контролни точки за отчет на
извършваните от него нарушения на ЗДвП.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Стажът по ал. 2 се определя съгласно
чл. 154а ЗДвП.
(4) Максималният брой на контролните
точки не може да бъде по-голям от 39.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 5.
§ 2. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) За нарушения на Закона за движението
по пътищата на водачите на МПС се отнемат
контролни точки, както следва:
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1. за управление на МПС, трамвай или
самоходна машина с концентрация на алкохол
в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда
включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта
чрез измерването му в издишвания въздух
(чл. 174, ал. 1 ЗДвП) – 10 контролни точки;
2. когато нарушението по т. 1 е извършено
повторно (чл. 174, ал. 2 ЗДвП) – 15 контролни
точки;
3. за отказ на водач, който управлява МПС,
трамвай или самоходна машина, да му бъде
извършена проверка с техническо средство
за установяване употребата на алкохол и/или
наркотични вещества или техни аналози или
не изпълни предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията
на алкохол в кръвта му и/или употребата
на наркотични вещества или техни аналози
(чл. 174, ал. 3 ЗДвП) – 12 контролни точки;
4. за управление на моторно превозно
средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените
за това места (чл. 175, ал. 1, т. 1 ЗДвП) –
8 контролни точки;
5. за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния
ред или е регистрирано, но е без табели с
регистрационен номер (чл. 175, ал. 3 ЗДвП) –
10 контролни точки;
6. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1,
т. 3, предл. 2 от ЗДвП) – 5 контролни точки;
7. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място
или при извършване на обществен превоз на
пътници и опасни товари (чл. 182, ал. 1, т. 6
и ал. 3, т. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки;
8. за неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“
или неправилно изпреварване (чл. 183, ал. 2,
т. 3, предл. 1 и 4 от ЗДвП) – 8 контролни точки;
9. за използване на мобилен телефон по
време на управление на превозното средство
освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието
на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) –
6 контролни точки;
10. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на
каска (чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП) –
6 контролни точки;
11. за превозване на деца в нарушение на
изискванията на глава втора, раздел ХХV
от ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП) – 6 контролни точки;
12. за преминаване при сигнал на светофара,
който не разрешава преминаването (чл. 183,
ал. 5, т. 1 ЗДвП) – 8 контролни точки;
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13. когато нарушението по т. 12 е извършено повторно (чл. 183, ал. 6 ЗДвП) – 12 кон-
тролни точки;
14. за неосигуряване на предимство при
преминаване през пешеходна пътека (чл. 183,
ал. 5, т. 2 ЗДвП) – 8 контролни точки;
15. когато нарушението по т. 14 е извършено повторно (чл. 183, ал. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки.“
§ 3. Точка 10 от приложение № 1 към чл. 8,
ал. 1, т. 1 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Броят на отнетите контролни точки
до влизане в сила на тази наредба се запазва.
§ 5. Броят на контролните точки на водачите на моторни превозни средства със стаж
до 24 месеца към 1 юли 2017 г. се запазва.
§ 6. Отнемането на контролни точки по
образуваните преди влизане в сила на тази
наредба административнонаказателни производства се извършва по досегашния ред.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на § 1, който влиза в сила на
1 юли 2017 г.
Министър:
Пламен Узунов
2307

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка
19.1. „Помощ за подготвителни дейности“
на мярка 19. „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн.,
ДВ, бр. 59 от 2015 г.; изм., бр. 87 от 2015 г.,
бр. 9 и 44 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 думите „в селски
райони“ се заменят с „на териториите на
прилагане на подхода Водено от общностите
местно развитие (ВОМР)“.
§ 2. В чл. 2, ал. 4 думите „територията на
селски район“ се заменят с „териториите на
прилагане на подхода ВОМР, съгласно приложение № 1 и приложение № 2“.
§ 3. В чл. 3, ал. 1, т. 2 думите „Водено
от общностите местно развитие (ВОМР)“ се
заменят с „ВОМР“.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „върховния управителен“
се заменят с „колективния управителен“.
2. В ал. 5 след думата „партньорство“ се добавя „както и координатора/координаторите“.
§ 5. В чл. 12 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „община“ се
добавя „от територията на МИГ/местното
партньорство“.
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2. В ал. 5 след думите „т. 14“ се добавя „и
изискването за липса на свързаност по чл. 11,
ал. 5 с работодателя“.
§ 6. В чл. 14, ал. 3 накрая се добавя „както
и с документи съгласно приложение № 3 и
приложение № 4“.
§ 7. В чл. 22, ал. 1, т. 10 думите „попълнена от представляващите и управляващите
кандидата и всеки един от партньорите“ се
заменят с „попълнена от:“ и се създават букви
„а“ – „г“:
„а) представляващите и управляващите по
закон и/или пълномощие кандидата и партньорите, включително временно изпълняващ
тази функция;
б) лицата с правомощия за контрол по
отношение на кандидата и партньорите;
в) членовете на колективните органи на
управление и контрол на кандидата и партньорите, и
г) координатора/координаторите, нает/и за
изпълнение на дейностите по проекта.“
§ 8. В чл. 40, ал. 8 съкращението „РА“ се
заменя с „ДФЗ“, а думите „ползвателя“ и
„Ползвателят“ се заменят съответно с „бенефициента“ и „Бенефициентът“.
§ 9. В чл. 46, ал. 4, т. 2, буква „б“ накрая
се добавя „и документи съгласно приложение
№ 3, приложение № 4 и приложение № 15“.
§ 10. В § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби накрая се поставя запетая и се добавя
„както и публичноправна организация съгласно § 2, т. 43 от допълнителните разпоредби
на Закона за обществените поръчки“.
§ 11. В приложение № 8 към чл. 22, ал. 1,
т. 10 в указанието за попълване се правят
следните изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение второ: „Координаторът не декларира обстоятелствата
по т. 1, 2 и 13.“
2. Досегашното изречение второ става изречение трето и в него след думите „по т. 14“
се добавя „и 19“.
3. Досегашното изречение трето става
изречение четвърто.
§ 12. В приложение № 15 към чл. 46, ал. 4
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6, 7 и 8 накрая се добавя „(не се
прилага за общини)“.
2. Точки 11 и 13 се отменят.
3. В т. 18 след думата „плащане“ се добавя
„и с вписан ЕИК по БУЛСТАТ на хартиен и
на електронен носител в xls формат)“.
4. Създава се т. 23:
„23. Удостоверение за липса на задължения, издадено от общината/общините от
територията на МИГ/местното партньорство,
за лицата по чл. 12.“
5. След т. 23 се създава забележка:
„Забележка. Документите по т. 11, 12, 14,
15 и 23 се прилагат за ползвателя и за партньорите по проекта.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Параграфи 5, 7, 9 и 11 не се прилагат
по отношение на подадени в ДФЗ преди влизане в сила на тази наредба заявки за плащане.
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Бозуков
2353

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
НАРЕДБА № 4
от 16 март 2017 г.

за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тази наредба урежда воденето,
съхраняването и достъпа до регистъра на
актовете на съдилищата, наричан по-нататък
„регистъра“.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват и осигуряват от пленума на Висшия съдебен съвет.
Чл. 2. (1) В регистъра се обявяват актове,
обективиращи произнасянето по съществото
на делото, и актове, които слагат край на
или препятстват по-нататъшното развитие на
производството пред съответната инстанция
или подлежат на самостоятелно обжалване.
(2) Не подлежат на обявяване в регистъра
съдебните актове, определени с решение на
пленума на Висшия съдебен съвет.
Чл. 3. (1) Всеки съд обявява актовете си в
регистъра незабавно след постановяването им
в съответствие с тази наредба и при спазване
изискванията на Закона за защита на личните
данни и Закона за защита на класифицираната
информация.
(2) Действията по обявяване в регистъра
се извършват от съдебни служители, на които
със заповед на административния ръководител
на съответния съд са вменени задължения,
свързани с подготовката на актовете в електронна форма за целите на публикуването
им съгласно ал. 1.
(3) До произнасяне с решение на пленума
на Висшия съдебен съвет по чл. 2, ал. 2 при
нужда от конкретна преценка относно необходимостта от публикуване по реда на ал. 1
на съдържанието на обявявания съдебен акт
становище се дава от съдията-докладчик или
друг определен от административния ръководител съдия преди публикуването му.
Чл. 4. (1) Регистърът на актовете на съдилищата е уеббазирана електронна база
данни, съдържаща актовете по чл. 2, ал. 1 и
свързаните с тях обстоятелства.
(2) Регистърът е част от единната централизирана информационна система за съдилищата
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и се води и съхранява по начин, който гарантира целостта, достъпността и сигурността на
съдържащата се в него информация.
Чл. 5. (1) Пленумът на Висшия съдебен
съвет поддържа структурирани данни за дейностите, свързани с воденето и съхраняването
на регистъра.
(2) Данните по ал. 1 съдържат информация
за извършените вътрешни проверки, като
всеки запис:
1. съдържа номер и описание на действието, момента на извършването му, нивото на
задълбоченост на проверката, идентификатор
на потребителя, извършил действието, и резултатите от извършеното действие;
2. осигурява възможност за своевременно
установяване на извършени в него промени;
3. осигурява възможност за търсене по
периоди.
(3) Достъп до данните по ал. 1 могат да
имат само служители, определени от главния
секретар на Висшия съдебен съвет.
Чл. 6. Пленумът на Висшия съдебен съвет
организира дейностите по чл. 1, ал. 1 така,
че да са отделени от останалите дейности и
административни звена както при нормални,
така и при кризисни условия.
Г л а в а

в т о р а

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА НА АКТОВЕТЕ
НА СЪДИЛИЩАТА
Чл. 7. (1) За всеки акт, подлежащ на обявяване по чл. 2, ал. 1, се открива отделна
електронна партида, която се състои от две
части – част „Вписани обстоятелства“ и част
„Обявен акт“.
(2) В част „Вписани обстоятелства“ се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран вид за вписаните обстоятелства, свързани
с обявения акт. За всеки акт се съхранява в
систематична връзка информация относно:
1. съд, обявил акта;
2. данни за делото:
а) вид дело;
б) номер;
в) година;
г) съдебен състав с посочване на номер на
състава и имената на членовете му;
д) участващ прокурор (ако има такъв);
3. указатели за връзки към свързани с
делото дела или актове на същия съд и на
други съдилища;
4. данни за съдебния акт:
а) вид на съдебен акт;
б) номер на акта;
в) дата на постановяване на акта;
г) дата на постановяване на мотиви;
д) дата на влизане в сила;
е) резултат от обжалване или протест – ако
актът е постановен при обжалване или протест;
5. европейски идентификатор за съдебна
практика в случаите, когато е приложимо;
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6. данни за изпращане към горестояща съдебна инстанция при обжалване или протест:
а) номер;
б) година;
в) вид на документа;
г) съд (горестояща съдебна инстанция), в
който е изпратено делото за обжалване или
протест;
д) дата на изпращане;
7. други обстоятелства, свързани със съдебния акт.
(3) В част „Обявен акт“ се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран
вид за обявения акт. За всяко обявяване се
съхранява в систематична връзка:
1. обезличен текст на обявения съдебен
акт в буквено-цифров вид;
2. обезличен текст на обявените мотиви в
буквено-цифров вид в съответствие с чл. 64,
ал. 3 от Закона за съдебната власт.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се систематизира и организира хронологично за всяко вписване или редакция с възможност за
проследяване на историята на обявяванията.
Чл. 8. (1) Информацията за всяка партида
по чл. 7, ал. 1 се структурира в полета.
(2) Полетата се попълват единствено и само
въз основа на информация за акта и въз основа на автоматично генерирана информация
от информационната система, обслужваща
регистъра на актовете.
Чл. 9. (1) Във всяко поле се визуализира
последното извършено (актуалното) вписване,
съответно обявяване.
(2) Регистърът осигурява възможност за
проследяване в хронологичен ред на вписванията и редакциите, формиращи актуалното
състояние на информацията по чл. 7, ал. 1.
(3) За всеки обявен, редактиран или изтрит
акт системата съхранява подробен електронен
дневник, съдържащ следните данни:
1. дата, час, минута и секунда на постъпване в системата;
2. тип на събитието (вписване, редакция,
изтриване);
3. съд, от който е постъпила информацията;
4. лице по чл. 3, ал. 2, отговорно за настъпилото събитие;
5. номер на делото;
6. номер на акта и дата на постановяване
на акта.
(4) В случаите на изтриване по ал. 3, т. 2
информацията за обявения акт се запазва като
архивно копие заедно с вписаните за него
обстоятелства и хронологията на изтриването
му, но не се визуализира в публичната част
на регистъра съгласно чл. 9, ал. 1.
Чл. 10. (1) При извършване на вписване,
редакция или изтриване регистърът генерира
автоматично момента (дата, час, минута и
секунда) на въвеждането на информацията в
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базата данни при спазване изискванията за
отчитане на единно време по чл. 360б, ал. 2
от Закона за съдебната власт.
(2) Регистърът осигурява връзка между
всяко обявяване и регистрационния номер,
под който то е извършено.
(3) Регистърът осигурява възможност за
установяване кое лице по чл. 3, ал. 2 и в кой
момент е извършило съответното обявяване,
редакция или изтриване.
Чл. 11. Техническите стандарти за осигуряване на достъп до регистъра и политиките
за използваните графични интерфейси, както
и типовете електронни документи и файлови
формати, които се използват, се публикуват
на интернет страницата на Висшия съдебен
съвет, както и на интернет страницата на самия регистър. Пленумът на Висшия съдебен
съвет съобразява стандартите и политиките с
установените общи нормативни изисквания за
електронно правосъдие по глава осемнадесета
„а“ от Закона за съдебната власт.
Г л а в а

т р е т а

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ
Чл. 12. (1) В регистъра се обявяват актове и
се правят други отбелязвания в предвидените
от закона случаи.
(2) Обявяването се извършва чрез последователното въвеждане в регистъра на
съдържащите се в съответния акт данни и
обстоятелства по чл. 7, ал. 1.
(3) При обявяване на последващ акт, който
е свързан с предходен акт на същия орган,
връзката между двата акта се отразява в
регистъра.
Чл. 13. (1) При публикуването на съдебни
актове задължително се спазват ограниченията
и изключенията по:
1. чл. 64, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната
власт;
2. Закона за защита на личните данни;
3. Закона за защита на класифицираната
информация;
4. Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс;
5. произтичащи от актове, засягащи следствена или банкова тайна;
6. произтичащи от актове в обезпечителни
производства;
7. произтичащо от разпореждания за издаване на изпълнителни листове по чл. 404 от
Гражданския процесуален кодекс;
8. произтичащи от разпореждания за издаване на заповеди по чл. 410 и чл. 417 от
Гражданския процесуален кодекс;
9. произтичащи от актове, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по
движението на делата;
10. произтичащи от актове, постановявани
в рамките на охранителни производства.

ВЕСТНИК

БРОЙ 28

(2) Обезличаването на съдебните актове с
оглед спазване на посочените по ал. 1 ограничения се извършва от лицата по чл. 3, ал 2.
(3) При нужда от специфична преценка
относно публикуване на съдебен акт или неговото обезличаване становище относно необходимостта от публикуване или обезличаване
на данни в съдържанието на подлежащия на
обявяване съдебен акт се дава от съдиятадокладчик или друг съдия, определен с акт
на административния ръководител.
Чл. 14. (1) При създаване и поддържане на
регистъра следва да се предприемат мерки за
гарантиране невъзможността за идентифициране на физическите лица чрез замяна на имената
на физическите лица с инициали, заличаване
на единните граждански номера и адресите.
(2) Освен данните по ал. 1 следва да бъдат
заличени и признаците, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа,
психологическа, икономическа, култ у рна,
социална или друга идентичност на лицето,
които въпреки замяната на имената на лицата
с инициали и заличаването на останалите
лични данни биха могли да способстват идентифицирането на конкретни физически лица.
(3) Обезличаването следва да засяга не
само физически лица – страни в процеса, но
и всички физически лица, участващи в производството по делото в каквото и да било
друго качество. Участници в производството
са както главните и подпомагащите страни,
така и свидетелите, законните представители
или пълномощниците, вещите лица, особените
представители и децата.
(4) Обезличаването засяга и данни от вида:
телефонен номер, регистрационен номер на
моторно превозно средство, номер на социално осигуряване, номер на паспорт или
комбинация от значими критерии, единствено в случаите, когато същите биха могли да
способстват косвено конкретни физически
лица да се разпознаят в малка група, към
която принадлежат (възраст, професия, местожителство и др.).
(5) Данните по ал. 2 – 4 задължително
се публикуват в случаите, когато са били от
съществено процесуалноправно или материалноправно значение за изхода на конкретното дело и тяхното заличаване би довело до
обезсмисляне съдържанието на постановения
съдебен акт или да промени смисъла на същия.
(6) Не подлежат на обезличаване:
1. имената на магистрата, постановил съдебния акт, респективно на съдебния състав;
2. имената на проку рора, у частвал по
делото;
3. имената на съдебния секретар;
4. наименованията на контролиращите
страни.
(7) Номера на двигател и рама на моторни
превозни средства, идентификатори на не-
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движими имоти, данни на юридически лица,
номера на договори, освен ако самият договор
не съставлява класифициран документ, и др.
не подлежат на обезличаване.
Чл. 15. По реда на чл. 13, ал. 3 могат да
се заличават и части от актове, съдържащи
обидни, нецензурни или неподходящи изрази.
Чл. 16. (1) Процедурата по обезличаване
по чл. 13 включва:
1. замяна на всяка цифра от ЕГН на физически лица със символ „*“;
2. замяна на имена на физически лица – страни по съответното дело, с инициали;
3. з а м я н а н а а д р е с и н а ф и з и ч е с к и
лица – страни по делото, със символи „***“.
(2) Освен посочените в ал. 1 лични данни
със символи „***“ се обезличават и всички
други данни по чл. 13, ал. 3 и чл. 14, ал. 2 – 4
според индивидуалните особености на конкретния съдебен акт, който следва да се
публикува.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКИ И НЕПЪЛНОТИ
Чл. 17. Грешки и непълноти, допуснати
при вписване на обстоятелства при обявяване
на актове, се отстраняват чрез редакция по
съществуващата електронна партида на обявения акт, за който е установено наличието
на грешка или непълнота.
Чл. 18. Грешно или непълно въведената
информация от лицата по чл. 3, ал. 2 в системата на регистърa в процеса по обявяване
на акта се поправя от лицата по чл. 3, ал. 2
в хода на вписването.
Чл. 19. (1) Грешки и непълноти по вече обявени актове се отстраняват от лицата по чл. 3,
ал. 2 с попълване на електронен формуляр, в
който се посочва като минимум: регистрационният номер на вписването по чл. 10, ал. 2,
вписаните обстоятелства по чл. 7, ал. 2, т. 1, 2
и 4 и грешката, съответно непълнотата.
(2) Електронният формуляр по ал. 1 е
неразделна част от електронния дневник по
чл. 9, ал. 3.
Г л а в а

п е т а
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(2) Физическата защита на регистъра се
осъществява чрез ясно определени физически бариери около техническите системи, в
които се съхранява единната централизирана
електронна база данни. Всички помещения,
които се използват съвместно с други отдели
и организации, трябва да са извън основния
защитен периметър.
(3) Физически достъп до защитената част
от помещенията на Висшия съдебен съвет
имат само надлежно овластени служители
в съответствие с техните функционални задължения.
Чл. 22. Плен у мът на Висши я съдебен
съвет съхранява регистъра по начин, който
осигурява:
1. въвеждането на данни да се извършва
само от надлежно овластени служители;
2. извършването на промени на данните
за вписани обстоятелства извън описаните
по чл. 19 да не е възможно.
Чл. 23. Пленумът на Висшия съдебен съвет
използва техническо оборудване и технологии
за водене и съхраняване на регистъра, чрез
които се изпълняват най-малко следните
функции:
1. проверка на целостта на обменяните
съобщения;
2. подписване на изпращаните съобщения;
3. архивиране на служебните данни и електронното им подписване;
4. поддържане целостта на съхраняваните
и обменяните данни;
5. управление на достъпа до данни.
Чл. 24. Актовете по чл. 2, ал. 1, създадени
на хартиен носител, се съхраняват от съдилищата в сроковете, определени с Правилника
за администрацията в съдилищата.
Чл. 25. Пленумът на Висшия съдебен съвет
съобразява стандартите и политиките за съхраняване и архивиране на данни в публични
информационни системи с установените общи
нормативни изисквания за електронно правосъдие по глава осемнадесета „а“ от Закона
за съдебната власт.
Г л а в а

ш е с т а

СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА АКТОВЕТЕ НА СЪДИЛИЩАТА

ДОСТЪП ДО РЕГИСТЪРА НА АКТОВЕТЕ
НА СЪДИЛИЩАТА

Чл. 20. Регистърът се съхранява безсрочно.
Съдържащата се в регистъра информация се
съхранява едновременно на най-малко две
места с различно географско разположение.
Чл. 21. (1) Пленумът на Висшия съдебен
съвет взема подходящи мерки за сигурност в
съответствие с общоприети в международната
практика стандарти, технически спецификации и препоръки, които осигуряват условия,
при които обработваните и предаваните данни
да не подлежат на неправомерен или случаен
достъп, използване, промяна, унищожаване
или възпроизвеждане.

Чл. 26. Регистърът на актовете на съдилищата е публичен и всеки има право на
свободен и безплатен достъп до обявените в
регистъра актове.
Чл. 27. (1) Пленумът на Висшия съдебен
съвет осигурява достъп до информацията за
всички вписвания или редакции по обявени
актове за деня в хронологичен ред по реда на
извършването им. Информацията следва да
е достъпна за избран от потребителя период.
(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет
осигурява достъп до информацията за всички
вписвания на или редакции по обявени актове
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от конкретен съд. Информацията следва да е
достъпна за избран от потребителя период.
Чл. 28. (1) Всеки може да иска и извършва
справка в базата данни, съставляваща регистъра на актовете на съдилищата. Справките
в регистъра са безплатни.
(2) Справки могат да се правят за наличието или липсата на вписано обстоятелство
или обявен акт в регистъра.
(3) Справки с търсене могат да се правят по
един или комбинация от следните критерии:
1. вид на съда;
2. код на съда съгласно установения български формат на Европейския идентификатор
за съдебна практика;
3. наименование на съда;
4. име на съдия и/или номер на състав в
рамките на даден съд;
5. година на съдебния акт;
6. година на делото;
7. код на характера на делото съгласно установения български формат на Европейския
идентификатор за съдебна практика;
8. характер на делото;
9. пореден номер на делото;
10. пореден номер на съдебния акт по
конкретното дело;
11. номер на делото съгласно установения
български формат на Европейския идентификатор за съдебна практика;
12. пълнотекстово по ключови думи.
Чл. 29. (1) Пленумът на Висшия съдебен
съвет предоставя достъп до цялата база данни
по чл. 360т от Закона за съдебната власт или
структурирани части от нея съгласно изиск
вания на Закона за достъп до обществена
информация във връзка с повторно използване
на информацията от обществения сектор.
(2) Пленумът на Висшия съдебен съвет
приема правила за осъществяване на достъпа
по ал. 1.
Г л а в а

с е д м а

ЕВРОПЕЙСКИ ИДЕНТИФИК АТОР ЗА
СЪДЕБНА ПРАКТИК А
Чл. 30. (1) Европейският идентификатор
за съдебна практика се формира съгласно
Заключения на Съвета за насърчаване на
въвеждането на Европейски идентификатор
за съдебна практика (European Case Law
Identifier – ECLI) и на минимален набор от
еднотипни метаданни (metadata) за съдебната
практика (2011/C 127/01).
(2) Списъкът с кодовете на участващите
съдилища, публикуването на реда, по който
се съставя поредният номер, и всякаква друга
информация, която е от значение за функционирането на системата ECLI на национално
ниво, се определят от Пленума на Висшия
съдебен съвет в качеството му на национален
координатор за ECLI.
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Чл. 31. (1) Националният формат на Европейския идентификатор за съдебна практика
по чл. 30, ал. 2 съдържа следните елементи,
които задължително следват в посочения ред:
1. съкращението „ECLI“;
2. код „BG“, бидейки указател, че съдебното
решение е взето под българска юрисдикция;
3. вид и код на съда, където:
а) „SC“ се използва за обозначаване на
Върховния касационен съд;
б) „SA“ се използва за обозначаване на
Върховния административен съд;
в) „PA“ се използва за обозначаване на
Апелативен специализиран наказателен съд;
г) „PC“ се използва за обозначаване на
Специализиран наказателен съд;
д) „MA“ се използва за обозначаване на
Апелативен военен съд;
е) „MC“ се използва за обозначаване на
Военен съд;
ж) „AP“ се използва за обозначаване на
Апелативен съд;
з) „AD“ се използва за обозначаване на
Административен съд;
и) „DC“ се използва за обозначаване на
Окръжен съд;
к) „RC“ се използва за обозначаване на
Районен съд;
л) код на съда съответства на 3-цифрения
код на съда съгласно Правилника за администрацията в съдилищата;
4. година на съдебния акт;
5. година на делото, код за характера на
делото, 5-цифрен пореден номер на делото и
пореден номер на съдебния акт по конкретното дело.
(2) Елементите по ал. 1 са разделени един
от друг с двуеточие („:“).
(3) Видът на съда и кодът на съда по ал. 1,
т. 3 се изписват слято.
(4) Годината на делото, кодът за характера
на делото и 5-цифреният пореден номер на
делото по ал. 1, т. 5 се изписват слято.
(5) Годината на делото, кодът за характера
на делото и 5-цифреният пореден номер на
делото по ал. 1, т. 5 са отделени от поредния
номер на съдебния акт по конкретното дело
по ал. 1, т. 5 с точка („.“).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 360т от Закона за съдебната власт и е приета с решение на Пленума на Висшия съдебен
съвет по т. 38 от Протокол № 10 от 16.03.2017 г.
§ 2. Правилата по чл. 29, ал. 1 се приемат
в срок три месеца от влизане на наредбата
в сила.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Представляващ ВСС:
Димитър Узунов
2305
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
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№ 4674-НС от 31 март 2017 г., Решение № 4675НС от 31 март 2017 г., Решение № 4676-НС
от 31 март 2017 г., Решение № 4677-НС от
31 мар т 2 017 г., Решен ие № 4 678 -НС о т
31 март 2017 г., Решение № 4679-НС от 31 март
2017 г., Решение № 4680-НС от 31 март 2017 г.
и Решение № 4685-НС от 31 март 2017 г. на
ЦИК Централната избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 4686-НС
от 31 март 2017 г.

относно обявяване на избраните народни
представители в Четиридесет и четвъртото
Народно събрание
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300,
ал. 2, чл. 247, т. 4 и т. 5 и чл. 298 от Изборния кодекс и Решение № 4670-НС от 30 март
2017 г., Решение № 4667-НС от 29 март 2017 г.,
Решение № 4668-НС от 29 март 2017 г., Решение № 4669-НС от 29 март 2017 г., Решение

РЕШИ:
1. Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно
събрание по изборни райони и кандидатски
листи:

Първи изборен район – Благоевградски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Цветан Генчев Цветанов

2.

Александър Димитров Манолев

3.

Стефан Апостолов Апостолов

4.

Георги Запрев Динев

5.

Даниела Владимирова Савеклиева

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Тома Николов Томов

2.

Богдан Емилов Боцев

3.

Николай Кръстев Бошкилов

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.

Атанас Славчев Стоянов

Движение за права и свободи – ДПС
1.

Делян Славчев Пеевски

2.

Елхан Мехмедов Кълков

Втори изборен район – Бургаски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Ивелина Веселинова Василева

2.

Ася Атанасова Пеева

3.

Диана Димова Саватева

4.

Димитър Бойчев Петров

5.

Диана Иванова Йорданова

6.

Жечо Дончев Станков

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Петър Георгиев Кънев

2.

Димитър Стоянов Стоянов

3.

Николай Асенов Тишев

4.

Тодор Байчев Байчев

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.

Валери Симеонов Симеонов

2.

Христиан Радев Митев
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Движение за права и свободи – ДПС
1.

Камен Костов Костадинов

2.

Ангел Илиев Исаев

Трети изборен район – Варненски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Лиляна Павлова Николова

2.

Таня Тодорова Петрова

3.

Павел Алексеев Христов

4.

Красен Кирилов Кралев

5.

Стоян Христов Пасев

6.

Нели Рускова Петрова

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Стефан Ламбов Данаилов

2.

Иван Димов Иванов

3.

Анелия Димитрова Клисарова

4.

Георги Димитров Андреев

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.

Валентин Кирилов Касабов

2.

Николай Веселинов Александров

Движение за права и свободи – ДПС
1.

Ерджан Себайтин Ебатин

ВОЛЯ
1.

Веселин Найденов Марешки

2.

Симеон Георгиев Найденов

Четвърти изборен район – Великотърновски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Цветан Генчев Цветанов

2.

Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева

3.

Станислава Красимирова Стоянова

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Весела Николаева Лечева

2.

Явор Руменов Божанков

3.

Валентин Георгиев Ламбев

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.

Милен Василев Михов

Движение за права и свободи – ДПС
1.

Камен Костов Костадинов

Пети изборен район – Видински
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Владимир Цветанов Тошев

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Филип Стефанов Попов

2.

Цветан Борисов Топчиев

БРОЙ 28

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.

Росен Живков Иванов

Шести изборен район – Врачански
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Петя Цветанова Аврамова

2.

Красен Георгиев Кръстев

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Иван Киров Генов

2.

Николай Георгиев Иванов

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.

Красимир Илиев Богданов

ВОЛЯ
1.

Слави Дичев Нецов

Седми изборен район – Габровски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Томислав Пейков Дончев

2.

Николай Цветанов Сираков

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Кирил Николаев Добрев

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.

Борис Вангелов Борисов

Осми изборен район – Добрички
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Пламен Иванов Манушев

2.

Живко Иванов Мартинов

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Красимир Христов Янков

2.

Даниел Петков Йорданов

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.

Йордан Илиев Йорданов

Движение за права и свободи – ДПС
1.

Хасан Ахмед Адемов

Девети изборен район – Кърджалийски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Цвета Вълчева Караянчева

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Александър Тихомиров Симов

Движение за права и свободи – ДПС
1.

Мустафа Сали Карадайъ

2.

Адлен Шукри Шевкед

3.

Ерол Осман Мехмед

С Т Р. 1 3
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Десети изборен район – Кюстендилски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Кирил Боянов Калфин

2.

Ивайло Любенов Константинов

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Валери Мирчев Жаблянов

2.

Иван Тодоров Ибришимов

Единадесети изборен район – Ловешки
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Николай Нанков Нанков

2.

Иван Николов Миховски

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Милко Недялков Недялков

2.

Валентина Александрова Найденова

Движение за права и свободи – ДПС
1.

Джейхан Хасанов Ибрямов

Дванадесети изборен район – Монтана
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Дилян Станимиров Димитров

2.

Ирена Методиева Димова

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Атанас Петров Костадинов

2.

Илиян Ангелов Тимчев

Движение за права и свободи – ДПС
1.

Димитър Иванов Аврамов

Тринадесети изборен район – Пазарджишки
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

2.

Димитър Иванов Гечев

3.

Даниела Димитрова Малешкова

4.

Десислава Ангелова Тодорова

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Славчо Георгиев Велков

2.

Йордан Стоянов Младенов

3.

Надя Спасова Клисурска-Жекова

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.

Станислав Тодоров Станилов

Движение за права и свободи – ДПС
1.

Делян Славчев Пеевски

Четиринадесети изборен район – Пернишки
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Красимир Любомиров Велчев

2.

Александър Петров Александров

БРОЙ 28

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Станислав Иванов Владимиров

2.

Любомир Бойков Бонев

Петнадесети изборен район – Плевенски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Ивайло Ангелов Московски

2.

Владислав Тошков Николов

3.

Пламен Тачев Петров

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Васил Миланов Антонов

2.

Стефан Иванов Бурджев

3.

Чавдар Йорданов Велинов

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.

Красимир Дончев Каракачанов

Движение за права и свободи – ДПС
1.

Велислава Иванова Кръстева

ВОЛЯ
1.

Полина Цветославова Цанкова-Христова

Шестнадесети изборен район – Пловдив
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Бойко Методиев Борисов

2.

Спас Георгиев Гърневски

3.

Менда Кирилова Стоянова

4.

Вежди Летиф Рашидов

5.

Атанас Иванов Ташков

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Иво Ангелов Христов

2.

Георги Йорданов Йорданов

3.

Теодора Атанасова Халачева

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.

Славчо Стоев Атанасов

2.

Александър Маиров Сиди

ВОЛЯ
1.

Нина Пейчева Миткова

Седемнадесети изборен район – Пловдивски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Константин Веселинов Попов

2.

Запрян Василев Янков

3.

Младен Николов Шишков

4.

Христо Грудев Грудев

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Георги Ченков Търновалийски

2.

Манол Трифонов Генов

С Т Р. 1 5
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

3.

Димитър Величков Георгиев

4.

Веска Маринова Ненчева

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.

Борис Янков Ячев

Движение за права и свободи – ДПС
1.

Джевдет Ибрям Чакъров

ВОЛЯ
1.

Дора Стоянова Христова

Осемнадесети изборен район – Разградски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Десислава Вълчева Атанасова

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Денчо Стоянов Бояджиев

Движение за права и свободи – ДПС
1.

Ахмед Реджебов Ахмедов

2.

Ихсан Халил Хаккъ

Деветнадесети изборен район – Русенски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Пламен Дулчев Нунев

2.

Светлана Ангелова Найденова

3.

Андриан Иванов Райков

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Крум Костадинов Зарков

2.

Георги Георгиев Стоилов

3.

Пенчо Пламенов Милков

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.

Искрен Василев Веселинов

Движение за права и свободи – ДПС
1.

Бюрхан Илиязов Абазов

Двадесети изборен район – Силистренски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Владислав Иванов Горанов

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Стоян Михайлов Мирчев

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.

Александър Николаев Сабанов

Движение за права и свободи – ДПС
1.

Рамадан Байрам Аталай

Двадесет и първи изборен район – Сливенски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Десислава Жекова Танева

2.

Галя Енева Захариева

БРОЙ 28

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Таско Михайлов Ерменков

2.

Кольо Йорданов Милев

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.

Петър Христов Петров

ВОЛЯ
1.

Гергана Желязкова Стефанова

Двадесет и втори изборен район – Смолянски
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Даниела Анастасова Дариткова-Проданова

2.

Недялко Живков Славов

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Дора Илиева Янкова

Движение за права и свободи – ДПС
1.

Хайри Реджебов Садъков

Двадесет и трети изборен район – София
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Томислав Пейков Дончев

2.

Димитър Борисов Главчев

3.

Александър Руменов Ненков

4.

Милена Цветанова Дамянова

5.

Данаил Димитров Кирилов

6.

Теодора Радкова Георгиева

7.

Валентин Алексиев Николов

8.

Александър Койчев Иванов

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.

Жельо Иванов Бойчев

2.

Христо Танчев Проданов

3.

Георги Георгиев Михайлов

4.

Румен Василев Гечев

5.

Ирена Тодорова Анастасова

6.

Румен Николов Георгиев

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.

Валери Симеонов Симеонов

ВОЛЯ
1.

Албена Владимирова Найденова

Двадесет и четвърти изборен район – София
№ по ред

Име, презиме и фамилия

ПП ГЕРБ
1.

Владислав Иванов Горанов

2.

Борислав Иванов Борисов

3.

Георги Евдокиев Марков

4.

Джема Маринова Грозданова

5.

Тома Любомиров Биков

6.

Валентин Иванов Радев

С Т Р. 1 7
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ДЪРЖАВЕН

БСП за БЪЛГАРИЯ
1.
2.
3.
4.
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА
1.
ВОЛЯ
1.
Двадесет и пети изборен район – София
№ по ред
ПП ГЕРБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
БСП за БЪЛГАРИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА

ВЕСТНИК

Стефан Ламбов Данаилов
Георги Страхилов Свиленски
Димитър Иванов Данчев
Нона Кръстева Йотова
и ВМРО
Юлиан Кръстев Ангелов
Пламен Трифонов Христов
Име, презиме и фамилия
Бойко Методиев Борисов
Христо Георгиев Гаджев
Теменужка Петрова Петкова
Станислав Стоянов Иванов
Лъчезар Богомилов Иванов
Антон Динев Тодоров
Корнелия Петрова Нинова
Николай Иванов Цонков
Михаил Ивайлов Христов
Антон Константинов Кутев
Петър Бойков Витанов
и ВМРО

1.
Десислав Славов Чуколов
2.
Георги Колев Колев
ВОЛЯ
1.
Веселин Найденов Марешки
Двадесет и шести изборен район – Софийски
№ по ред
Име, презиме и фамилия
ПП ГЕРБ
1.
Николина Панайотова Ангелкова
2.
Валентин Мирчов Милушев
3.
Васил Цветков Цветков
БСП за БЪЛГАРИЯ
1.
Иван Ивайлов Ченчев
2.
Радослав Любчов Стойчев
3.
Лало Георгиев Кирилов
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.
Явор Божилов Нотев
ВОЛЯ
1.
Албена Владимирова Найденова
Двадесет и седми изборен район – Старозагорски
№ по ред
Име, презиме и фамилия
ПП ГЕРБ
1.
Емил Маринов Христов
2.
Борис Петков Кърчев
3.
Маноил Минчев Манев
4.
БСП за БЪЛГАРИЯ
1.
2.

Радостин Радославов Танев
Драгомир Велков Стойнев
Донка Димова Симеонова

БРОЙ 28

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

3.
Георги Янчев Гьоков
4.
Спас Янев Панчев
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.
Маргарита Николаева Николова
Движение за права и свободи – ДПС
1.
Халил Реджепов Летифов
ВОЛЯ
1.
Кръстина Николова Таскова
Двадесет и осми изборен район – Търговищки
№ по ред
Име, презиме и фамилия
ПП ГЕРБ
1.
Теменужка Петрова Петкова
БСП за БЪЛГАРИЯ
1.
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова
Движение за права и свободи – ДПС
1.
Мустафа Сали Карадайъ
2.
Имрен Исметова Мехмедова
Двадесет и девети изборен район – Хасковски
№ по ред
Име, презиме и фамилия
ПП ГЕРБ
1.
Делян Александров Добрев
2.
Станислав Насков Дечев
3.
Евгения Даниелова Ангелова
БСП за БЪЛГАРИЯ
1.
Елена Николова Йончева
2.
Никола Илиев Динков
3.
Виолета Русева Желева
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.
Павел Димитров Шопов
Движение за права и свободи – ДПС
1.
Йордан Кирилов Цонев
Тридесети изборен район – Шуменски
№ по ред
Име, презиме и фамилия
ПП ГЕРБ
1.
Румен Петров Генов
2.
Димитър Крумов Александров
БСП за БЪЛГАРИЯ
1.
Иван Валентинов Иванов
ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.
Емил Димитров Симеонов
Движение за права и свободи – ДПС
1.
Нигяр Сахлим Джафер
2.
Хамид Бари Хамид
Тридесет и първи изборен район – Ямболски
№ по ред
Име, презиме и фамилия
ПП ГЕРБ
1.
Юлиян Михайлов Папашимов
БСП за БЪЛГАРИЯ
1.
Кристиан Иванов Вигенин
2.
Николай Димитров Пенев

С Т Р. 1 9
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ВЕСТНИК

БРОЙ 28

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО
1.
Волен Николов Сидеров

2. Обявява кандидати, избрани в два изборни района:
Партия/Коалиция

Име, презиме и фамилия

Изборни райони

ПП ГЕРБ

Бойко Методиев Борисов

Шестнадесети изборен район – Пловдив
Двадесет и пети изборен район – София

ПП ГЕРБ

Владислав Иванов Горанов

Двадесети изборен район – Силистренски
Двадесет и четвърти изборен район – София

ПП ГЕРБ

Теменужка Петрова Петкова

Двадесет и пети изборен район – София
Двадесет и осми изборен район – Търговищки

ПП ГЕРБ

Томислав Пейков Дончев

Седми изборен район – Габровски
Двадесет и трети изборен район – София

ПП ГЕРБ

Цветан Генчев Цветанов

Първи изборен район – Благоевградски
Четвърти изборен район – Великотърновски

БСП за БЪЛГАРИЯ

Стефан Ламбов Данаилов

Трети изборен район – Варненски
Двадесет и четвърти изборен район – София

ОБЕДИНЕНИ ПАТРИО Валери Симеонов Симеонов
ТИ – НФСБ, АТАКА и
ВМРО

Втори изборен район – Бургаски
Двадесет и трети изборен район – София

Движение за права и сво- Делян Славчев Пеевски
боди – ДПС

Първи изборен район – Благоевградски
Тринадесети изборен район – Пазарджишки

Движение за права и сво- Камен Костов Костадинов
боди – ДПС

Втори изборен район – Бургаски
Четвърти изборен район – Великотърновски

Движение за права и сво- Мустафа Сали Карадайъ
боди – ДПС

Девети изборен район – Кърджалийски
Двадесет и осми изборен район – Търговищки

ВОЛЯ

Албена Владимирова Найденова Двадесет и трети изборен район – София
Двадесет и шести изборен район – Софийски

ВОЛЯ

Веселин Найденов Марешки

3. Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни
района, са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в Централната
избирателна комисия в коя листа желаят да
останат избрани. Еднодневният срок започва
да тече от второто по ред публикуване на
решението на ЦИК на интернет страницата
на комисията и в бюлетина на БТА.
4. Заявлението по т. 3 трябва да е в писмена форма, саморъчно подписано и следва
да постъпи в ЦИК в срока по т. 3.
5. В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срока по т. 3, Централната
избирателна комисия го обявява за избран за
народен представител от изборния район, в
който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя
от датата и часа на публикуване на интернет
страницата на районната избирателна коми-

Трети изборен район – Варненски
Двадесет и пети изборен район – София

сия на решението на РИК за регистрация на
съответната кандидатска листа.
Решението да се обнародва незабавно в
„Държавен вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
Зам.-председател:
Мария Мусорлиева
Членове:
Александър Андреев
Катя Иванова
Бойчо Арнаудов
Мария Бойкинова
Георги Баханов
Мартин Райков
Емануил Христов
Метин Сюлейман
Ерхан Чаушев
Росица Матева
Иванка Грозева
Румяна Сидерова
Ивайло Ивков
Румен Цачев
Йорданка Ганчева
Таня Цанева
2484
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РЕШЕНИЕ № 4687-НС
от 2 април 2017 г.
относно обявяване на избрани народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3
и чл. 300, ал. 2 от ИК
По с т ъп и л и с а з а я в лен и я о т н ар од н и
представители по чл. 299, ал. 1 от Изборния
кодекс, както следва:
1. от Цветан Генчев Цветанов, с вх. № НС10-122 от 31.03.2017 г., с което заявява, че желае
да остане избран в листата на ПП ГЕРБ в
Четвърти изборен район – Великотърновски;
2. от Валери Симеонов Симеонов, с вх.
№ НС-11-60 от 31.03.2017 г., с което заявява,
че желае да остане избран в листата на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ,
АТАК А и ВМРО в Двадесет и трети изборен
район – София;
3. от Стефан Ламбов Данаилов, с вх. № НС11-62 от 01.04.2017 г., с което заявява, че желае
да остане избран в листата на коалиция БСП
за БЪЛГАРИЯ в Двадесет и четвърти изборен
район – София;
4. от Веселин Найденов Марешки, с вх.
№ НС-10-133 от 01.04.2017 г., с което заявява,
че желае да остане избран в листата на ВОЛЯ
в Двадесет и пети изборен район – София;
5. от Камен Костов Костадинов, с вх.
№ НС-10-127 от 31.03.2017 г., с което заявява,
че желае да остане избран в листата на Движение за права и свободи – ДПС във Втори
изборен район – Бургаски;
6. от Делян Славчев Пеевски, с вх. № НС10-125 от 31.03.2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение
за права и свободи – ДПС в Първи изборен
район – Благоевградски;
7. от Владислав Иванов Горанов, с вх.
№ НС-10-121 от 31.03.2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на
ПП ГЕРБ в Двадесет и четвърти изборен
район – София;
8. о т Том исла в Пей ков Дон чев, с вх.
№ НС-10-119 от 31.03.2017 г., с което заявява,
че желае да остане избран в листата на ПП
ГЕРБ в Седми изборен район – Габровски;
9. от Албена Владимирова Найденова, с вх.
№ НС-10-132 от 01.04.2017 г., с което заявява, че
желае да остане избрана в листата на ВОЛЯ в
Двадесет и шести изборен район – Софийски;
10. от Бойко Методиев Борисов, с вх. № НС10-123 от 31.03.2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на ПП ГЕРБ
в Шестнадесети изборен район – Пловдив;
11. от Теменужка Петрова Петкова, с вх.
№ НС-10-120 от 31.03.2017 г., с което заявява,
че желае да остане избрана в листата на ПП
ГЕРБ в Двадесет и осми изборен район – Търговищки;
12. от Мустафа Сали Карадайъ, с вх. № НС10-126 от 31.03.2017 г., с което заявява, че желае да остане избран в листата на Движение
за права и свободи – ДПС в Девети изборен
район – Кърджалийски.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

С оглед на изложеното и на основание
чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 от Изборния
кодекс, Решение № 4686-НС от 31 март 2017 г.
и Решение № 4685-НС от 31 март 2017 г. на
ЦИК Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно
събрание, както следва:
1. Александър Иванов Мацурев, от листата
на ПП ГЕРБ в Първи изборен район – Благоевградски;
2. Йордан Апостолов Апостолов, от листата на коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАК А и ВМРО във Втори
изборен район – Бургаски;
3. Александър Димитров Паунов, от листата на коалиция БСП за БЪЛГАРИЯ в Трети
изборен район – Варненски;
4. Андон Димов Дончев, от листата на
ВОЛЯ в Трети изборен район – Варненски;
5. Симеон Христов Симеонов, от листата
на Движение за права и свободи – ДПС в
Четвърти изборен район – Великотърновски;
6. Сергей Манушов Кичиков, от листата
на Движение за права и свободи – ДПС в
Тринадесети изборен район – Пазарджишки;
7. Алтимир Емилов Адамов, от листата на
ПП ГЕРБ в Двадесети изборен район – Силистренски;
8. Мария Йорданова Илиева, от листата
на ПП ГЕРБ в Двадесет и трети изборен
район – София;
9. Боряна Любенова Георгиева, от листата на ВОЛЯ в Двадесет и трети изборен
район – София;
10. Снежана Георгиева Дукова, от листата на ПП ГЕРБ в Двадесет и пети изборен
район – София;
11. Румяна Генчева Бъчварова, от листата
на ПП ГЕРБ в Двадесет и пети изборен район – София;
12. Танер Мехмед Али, от листата на Движение за права и свободи – ДПС в Двадесет
и осми изборен район – Търговищки.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
Членове:
Александър Андреев
Камелия Нейкова
Бойчо Арнаудов
Катя Иванова
Емануил Христов
Мартин Райков
Ерхан Чаушев
Метин Сюлейман
Иванка Грозева
Росица Матева
Ивайло Ивков
Румен Цачев
Йорданка Ганчева
Таня Цанева
2485
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-112
от 24 януари 2017 г.
На основание чл. 25, а л. 4 от Закона за
администрацията във връзка с чл. 655, ал. 2,
т. 7, предложение второ от Търговския закон и
молба с рег. № 94-Т-6 от 17.01.2017 г. от Трифон
Георгиев Генов за изключване по собствено
желание от Списъка на лицата, които могат да
бъдат назначавани за синдици в производства
по несъстоятелност по ТЗ, нареждам:
Изключвам Трифон Георгиев Генов с адрес:
София, бул. Патриарх Евтимий 75, ет. 2, ап. 12,
от Списъка на лицата, които могат да бъдат
назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, утвърден със
Заповед № ЛС-04-72 от 21.02.2006 г. (обн., ДВ,
бр. 16 от 2006 г.; изм., бр. 48 от 2006 г., бр. 50 от
2006 г., бр. 63 от 2006 г., бр. 7 от 2007 г., бр. 11
от 2007 г., бр. 20 от 2007 г., бр. 38 от 2007 г.,
бр. 41 от 2007 г., бр. 48 от 2007 г.; доп., бр. 52 от
2007 г.; изм., бр. 64 от 2007 г., бр. 83 от 2007 г.,
бр. 104 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г., бр. 39 от
2008 г., бр. 40 от 2008 г., бр. 44 от 2008 г., бр. 57
от 2008 г., бр. 86 от 2008 г., бр. 87 от 2008 г.,
бр. 92 от 2008 г., бр. 101 от 2008 г., бр. 13 от
2009 г., бр. 14 от 2009 г., бр. 18 от 2009 г., бр. 29
от 2009 г., бр. 62 от 2009 г., бр. 67 от 2009 г.,
бр. 68 от 2009 г., бр. 81 от 2009 г., бр. 82 от
2009 г., бр. 90 от 2009 г., бр. 4 от 2010 г., бр. 13
от 2010 г., бр. 18 от 2010 г., бр. 19 от 2010 г.,
бр. 24 от 2010 г., бр. 34 от 2010 г., бр. 36 от
2010 г., бр. 58 от 2010 г., бр. 86 от 2010 г., бр. 89
от 2010 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 20 от 2011 г.,
бр. 36 от 2011 г., бр. 53 от 2011 г., бр. 54 от
2011 г., бр. 59 от 2011 г., бр. 90 от 2011 г., бр. 94
от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 44 от 2012 г.,
бр. 54 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 21 от
2013 г., бр. 31 от 2013 г., бр. 32 от 2013 г., бр. 41
от 2013 г., бр. 60 от 2013 г., бр. 69 от 2013 г.,
бр. 73 от 2013 г., бр. 79 от 2013 г., бр. 91 от
2013 г., бр. 101 от 2013 г.; доп., бр. 44 от 2014 г.;
изм., бр. 83 от 2014 г., бр. 101 от 2015 г., бр. 10 от
2016 г., бр. 37 от 2016 г., бр. 51 от 2016 г., бр. 61
от 2016 г., бр. 66 от 2016 г., бр. 94 от 2016 г.).
Настоящата заповед да се съобщи на Трифон
Георгиев Генов – за сведение.
Заповедта подлежи на оспорване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от съобщаването.

2282

Министър:
Е. Захариева

ОБЩИНА БОРОВО
РЕШЕНИЕ № 211
от 25 януари 2017 г.
На основание чл. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМ А , ч л. 127, а л. 6 ЗУ Т и п ро т окол о т
23.01.2017 г. на ОЕСУТ на Община Борово за
приемане на окончателния проект на ОУП Общинският съвет – гр. Борово, реши:
Одобрява окончателния проект на общ устройствен план на Община Борово.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 127, ал. 6 ЗУТ.

2330

Председател:
Б. Тодорова

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 24-17
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 във връзка с
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас,
одобрява изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ,
VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХХVІ и ХХVІІ в кв. 16, УПИ
І в кв. 17, УПИ І, ІІ, V и VІІ в кв. 18 и УПИ ІІІ
в кв. 19, с което за УПИ се променя отреждането
от „За жилищно строителство“ в „За обществено обслужване и жилищно строителство“ и
устройствената зона от „Жм“ и „Жс“ става „Ц2“
в съответствие с действащ ОУП с предвидено
в УПИ ново високо застрояване, посочено с
ограничителни линии на застрояване на нормативни отстояния от регулационни граници,
с градоустройствени показатели, както следва:
плътност до 40 %, Кинт. до 2,0, мин. озел. 50 %,
като за УПИ II в кв. 16 по плана на кв. Крайморие конкретните показатели за застрояване
следва да се докажат с РУП в съответствие с
предвижданията на ОУП съгласно приложената
графична и текстова част на проекта.
Решението подлежи на обжалване по реда
на ч л. 215, а л. 4 ЗУ Т ч рез Общ и нск и я с ъв е т – г р. Бу р г а с , п р ед А д м и н и с т р а т и в н и я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването му.

2274

Председател:
К. Луков

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 414
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11, чл. 27
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с изтеклите
срокове по чл. 208 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ
Общинският съвет – Велинград, реши:
1. Одобрява ЧИПР, като улица с о.т. № 36 – 37
се измества по съществуващ на място път и се
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образува нова улица с о.т. № 36 – 36а – 37 с ширина 5 м. Дворищната регулация се изменя, като
вътрешната регулационна линия между УПИ
XXV-42 и XXVI – общ., съобразно изградената
на място сграда и новообразуваните парцели
са с площ и отреждане:
– XXIV – общ., в кв. 2 е с площ 452 кв. м.
– XXV – ИЖС, в кв. 2 с площ 470 кв. м.
– XXVI – ИЖС, в кв. 2 е с площ 492 кв. м.
– XXVII – общ., в кв. 2 е с площ 701 кв. м.
– IV-8 в кв. 1 е с площ 640 кв. м.
– V-12 в кв. 1 е с площ 1178 кв. м.
– VI-13 в кв. 1 е с площ 729 кв. м.
2. Упълномощава кмета на община Велинград
да извърши необходимите процедури по ЗУТ и
ЗОС и да изпълни решението.

2291

Председател:
Б. Мандраджиев

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 296
от 16 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Исперих, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПЗ на поземлен
имот № 007314, придружен от ПУП – ПП за
кабелна линия СрН 20 kV от СРС № 19 към
ВЕЛ 20 kV „Лъвино“, разположен в поземлен
имот № 007132 до поземлен имот № 007314,
ЕК АТТЕ 32874, местност Дере Алан – землище
гр. Исперих, община Исперих, област Разград.
Настоящото решение подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Разград,
по реда на А д м и н ис т рат и вноп роцес уа л н и я
кодекс.

2309

Председател:
Д. Димитров

ОБЩИНА ДОСПАТ
РЕШЕНИЕ № 341
от 21 март 2017 г.
На основание чл. 60, ал. 1 АПК, чл. 129, ал. 1
ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Доспат, реши:
Одобрява парцеларен план, с който се осигурява достъп до УПИ І-016.209 в м. Гайтанина,
землище Барутин (Площадка за компостиране
и предварително третиране на твърди битови
отпадъци).
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен
срок по реда на АПК поради това, че се касае
за обект от първостепенно общинско значение
на основание чл. 156а ЗУТ.

2317

Председател:
А. Ферев

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 280
от 16 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одобрява проект, приет от ОЕСУТ, за изменение на ПУП – ПР на УПИ I, кв. 57 по плана на
с. Подайва, състоящо се в изменение на уличната
регулация на част от участъците на улицата между ОК 75, ОК 74, ОК 73, ОК 57, ОК 72 до ОК 58
и образуване на нови УПИ – XV-684 и II-520 за
„Нискоетажно жилищно строителство – Жм“ в
кв. 57, УПИ XVII-685 за „Озеленяване“ в кв. 56
и УПИ IV-515 за „Нискоетажно жилищно строителство – Жм“ в кв. 58.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването му пред Административния
съд – Разград, по реда на А дминистративно
процесуалния кодекс.

1960

Председател:
Д. Димитров

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 515
от 2 март 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 109,
ал. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура за обект: Ремонт и
частично изменение на трасето на съществуващ
водопровод до имот 134078 в местността Тепе деби
по КВС на с. Розино, община Карлово.
Подробният устройствен план – парцеларен
план, предвижда изместването на трасето на водопровода за захранване на имот 134078 в местността
Тепе деби, землище с. Розино, да премине през
имот 526005 – полски път, публична общинска
собственост, със зона на ограничителен режим
0,461 дка; имот 000115 – полски път, публична
общинска собственост, със зона на ограничителен
режим 0,201 дка, и имот 000116 – дере – публична
общинска собственост, със зона на ограничителен
режим 0,497 дка.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

2219

Председател:
Т. Шойлеков

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 25
от 27 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява изменение на ОУП в частта на УПИ
VІІІ-514, кв. 23 по плана на кв. Възрожденци,
гр. Кърджали, преотреждане на УПИ VІІІ-514
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за жилищни нужди със средна височина на застрояване до 12 м.
Председател:
Р. Мустафа
2329

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 294
от 27 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
Одобрява проекта за ПУП – план за застрояване за ПИ № 167010 по КВС на гр. Павликени за
нуждите на СД „Карина – Донев и Доневи С-ИЕ“.
Определят се режимите на застрояване в
съответствие с инвестиционните намерения на
възложителя и нормативната уредба по устройство
на територията.

2198

Председател:
В. Антонова

РЕШЕНИЕ № 295
от 27 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 5 по т. 5 от протокол № 1 от 18.01.2017 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ)
Общинският съвет – гр. Павликени, реши:
Одобрява изработения проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура за
определяне на трасе на подземна кабелна линия
(ел. провод), преминаваща през ПИ № 000410 по
КВС на с. Михалци, община Павликени – пасище
(земи по чл. 19 ЗСПЗЗ), стопанисвано от община
Павликени, ПИ № 000425 по КВС на с. Михалци,
община Павликени – полски път, собственост на
община Павликени, за осъществяване на ел. захранване на ПИ № 000443 по КВС на с. Михалци,
община Павликени, собственост на Георги Атанасов Атанасов. Трасето, предмет на парцеларния
план, е показано в графичната част на проекта.
Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от датата на
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Община Павликени пред А дминистративния
съд – Велико Търново, на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 ЗУТ.

2238

Председател:
В. Антонова

РЕШЕНИЕ № 296
от 27 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, одобрява проекта за частично изменение
(ЧИ) на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техничес
ката инфраструктура за обект: „Инженеринг,
реконструкция и модернизация на телефонна
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кабелна мрежа и апаратура в ДП „НКЖИ“ по
обособени позиции: позиция 2: „Инженеринг,
реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в участъка Бутово – Недан“ с възложител: Държавно предприятие (ДП)
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), поделение „Сигнализация и
телекомуникации“ (СТ), БУЛСТАТ 1308232430529,
със седалище и адрес на управление: п.к. 1233
София, район „Сердика“, бул. Мария-Луиза 110,
с МОЛ Петър Николов Марангозов.
Председател:
В. Антонова
2185

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 456
от 23 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за специализиран подробен
устройствен план (СПУП) за поземлени имоти
(ПИ) 000635 и ПИ 000638 по КВС на с. Студена, община Перник, като се определят етапи на
разработка и зони за Тди (терени за добив на
полезни изкопаеми) в находище с. Студена, участък „Хидрострой-2“, община Перник, съгласно
приложен договор за концесия.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решение
то подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Перник, пред Административния съд – Перник.
Председател:
И. Савов
2310

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-17-01
от 20 март 2017 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам:
1. П ла на на новообра зу ва н и т е и мо т и в
М 1:1000 и регистъра към него на земеделските
земи, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, в местността
Чарталия, землище на гр. Никопол, община
Никопол.
2. П ла на на новообра зу ва н и т е и мо т и в
М 1:1000 и регистъра към него на земеделските
земи, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, в местността
Чанаджик, землище на гр. Никопол, община
Никопол.
3. П ла на на новообра зу ва н и т е и мо т и в
М 1:1000 и регистъра към него на земеделските
земи, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, в местността
Сазлъ дере, землище на гр. Никопол, община
Никопол.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от

БРОЙ 28

ДЪРЖАВЕН

заинтересуваните лица чрез областния управител на област Плевен пред Административния
съд – Плевен, в 14-дневен срок от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“.

2242

Областен управител:
М. Тодоров

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-10-464
от 8 март 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 5, чл. 322 ЗПУО и
чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗМСМА и
Решение № 435 от 22.12.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Плевен, за закриване на ДГ „Иглика“,
с. Беглеж, община Плевен, нареждам:
1. З а к ри в а м Де т с к а г р а д и н а „И г л и к а“,
с. Беглеж, община Плевен, област Плевен, с
адрес на управление с. Беглеж, община Плевен,
област Плевен, считано от 1.06.2017 г.
2. Трудовите правоотношения със служителите
от ДГ „Иглика“, с. Беглеж, община Плевен, област
Плевен, да бъдат уредени при условията на чл. 328,
ал. 1, т. 1 и чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда.
3. Децата, подлежащи на задължително предучилищно образование, от ДГ „Иглика“, с. Беглеж,
да се пренасочат към подготвителна полудневна
група в ОУ „Христо Ботев“, с. Беглеж.
4. Финансово-счетоводната документация на
закритата детска градина да се съхранява в Кметство – с. Беглеж, община Плевен, област Плевен.
5. Задължителната документация на закритата
детска градина да се предаде за съхранение на
ОУ „Христо Ботев“, с. Беглеж, община Плевен,
област Плевен.
6. Движимото имущество от закритата детска
градина да се предаде за съхранение и стопанисване на Кметство – с. Беглеж, община Плевен,
област Плевен.
7. Недвижимото имущество на закритата
детска градина се предоставя за стопанисване на
Кметство – с. Беглеж, да последващо решение за
управление и разпореждане.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Стефан Милев и Милен Яков – зам.-кметове
на община Плевен.
Кмет:
Г. Спартански
2311

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 345
от 27 септември 2016 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136,
ал. 1 и чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
изменение на структурна единица 404-Псп (складово-производствена устройствена зона) по общ
устройствен план (ОУП) на община „Марица“ по
кадастралната карта на с. Войводиново, община

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

„Марица“, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 11845.1.8, част от поземлен имот
с идентификатор № 11845.1.11 по кадастралната
карта на с. Войводиново и част от поземлен имот
с идентификатор № 29235.10.27 по кадастралната
карта на с. Желязно с обща площ 26,554 дка, от
които 1,759 дка в землището на с. Желязно и
24,795 дка в землището на с. Войводиново, съгласно приложения проект и регистър координати
на граничните точки по приложената ситуация
за изменение на ОУП на община „Марица“, неразделна част от решението.
Председател:
Г. Трендафилова
2206

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 290
от 28 февруари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 2 и ал. 2, т. 4 ЗУТ Общинският съвет – Разград, реши:
Одобрява изменението на план за улична
регулация и план за регулация на кв. 78 и кв. 79
по плана на Разград и на образуваните от тях
нови квартали 78, 79, 833, 834 и 835 по плана на
Разград, община Разград, съгласно нанесените
изменения в кафяв цвят – линии, щрихи и надписи
в приложения проект, представляващ неразделна
част от решението.
Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
Председател:
Н. Радославова
2163

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 45
от 23 февруари 2017 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Водопровод за минерална вода“ – съоръжение на техническата
инфраструктура от сондаж 1ХГ до УПИ ІІІ-57020,
местност Камено, землище на с. Баня, община
Разлог, с възложител „Семеен хотел за ски и
спа с. Баня“ – ЕООД, представлявано от Камен
Маринов Колчев. Планът е изложен в стая № 306
на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване пред А дминистративния
съд – Благоевград. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Разлог, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
М. Копанарова-Тасева
2162
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ОБЩИНА РОМАН
РЕШЕНИЕ № 154
от 12 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Роман, реши:
Одобрява внесения ПУП – парцеларен план
за обект: Авариен ремонт на път IV-10328/VRC
2143/Роман – Струпец – гр. с община Мездра от
км 6+850 до км 6+900.
За председател:
Д. Лазарова
2249
99. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния и Административния съд –
Кърджали, за 2017 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Димитър Милев Петров, Кърджали, криминалистически изследвания на почерк и документи.
Николай Недялков Яръмбойков, криминалистически изследвания на почерк и документи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Николай Димитров Маринов, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на
животни; състав на хранителни продукти.
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация; експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на
животни; състав на хранителни продукти.
2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация; ДНК профил от биологичен материал;
експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники
и идентификация; ДНК профил от биологичен
материал.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни моле-
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кулярнобиологични техники; генотипиране на
животни; състав на хранителни продукти.
3. Клас „Съдебномедицинска експертиза на психичното състояние“
Георги Пейков Велковски, психиатрия.
Николинка Здравкова Узунова, психиатрия.
Татяна Маринова Дикова, клинична психология; ранна диагностика на когнитивните нарушения; работа с Минесотски многофакторен
личностен въпросник – 2 (MMPI-2) и Минесотски
многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши (MMPI-А).
Белин Георгиев Илчев, психиатрия, съдебна
психиатрия, здравен мениджмънт.
Десислава Ицкова Хинова-Палахутева, клинична психология; детско-юношеска психология;
специална психология; ранна диагностика на
когнитивните нарушения: работа с тест Векслер
(HAWIK – R); работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 (MMPI-2); работа с
Бентън тест за краткосрочно запомняне (BVRT);
тематичен аперцептивен тест (TAT).
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Гергана Делчева Добруджалиева, счетоводна
отчетност.
Добринка Атанасова Перчинска, счетоводна
отчетност.
Димитрия Георгиева Чакърова, счетоводна
отчетност.
Светлана Сашева Карамфилова, счетоводство
и контрол.
Изабела Константинова Николова, икономист.
Иван Димов Назъров, Кърджали, икономика
и търговия, лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Йорданка Тончева Кавръкова, икономист-счетоводител, икономика на вътрешната търговия.
Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счет овод и т ел, ба н ково дело, експер т- оцен и т ел
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти;
експерт-оценител на недвижими имоти; оценка
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения.
Шенол Исмаил Халил, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Петя Васкова Ангелова, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на
митническата дейност; експертиза на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
методология за експертиза на ПТП.
Адлен Шукри Шефкет, икономист, финанси.
Мариана Димова А нгелова, маркетинг и
планиране; икономическа педагогика; експерт
по с ъдебносче т овод н и и фи на нсово -ценови
експертизи; оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти; експерт-оценител
на цели предприятия, финансови институции,
недвижими имоти, машини и съоръжения и
други активи; експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи; експерт оценител на
благородни метали, бижута и скъпоценни ка-
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мъни; разрешение за достъп до класифицирана
информация до ниво „Строго секретно“.
Виолета Димитрова Павлова, счетоводство
и контрол.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Вълчо Димитров Димитров, автомобилен
транспорт, трактори и кари, лицензиран оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Дончо Стойнов Драганов, машинен инженер – двигатели с вътрешно горене, лицензиран
оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, автоексперт-оценител.
Огнян Николов Бюлбюлев, икономист-счетоводител, банково дело, експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти; експерт-оценител
на недвижими имоти; оценка на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на
митническата дейност; експертиза на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
методология за експертиза на ПТП.
Мариана Димова А нгелова, маркетинг и
планиране; икономическа педагогика; експерт
по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка
на недвижими имоти; експерт-оценител на цели
предприятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини и съоръжения и други активи;
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт оценител на благородни
метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Пенчо Йорданов Стоев, машинен инженер
по технология на машиностроенето, лицензиран
оценител на търговски дружества, недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Николай Огнянов Бюлбюлев, стопанско управление; управление, организация и контрол на
митническата дейност; експертиза на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
оценка на стойността; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
методология за експертиза на ПТП.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Васил Георгиев Тодоров, компютърен специалист.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство (ПГС), лицензиран оценител на
недвижими имоти и машини и съоръжения.
Веска Вълкова Димитрова, строителен инженер по промишлено и граж данско строителство, лицензиран оценител на недвижими
имоти.
Георги Тодоров Илиев, строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство (ПГС).
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Инж. Димитрия Иванова Димитрова, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Донка Иванова Андонова-Савчева, строителен
инженер – пътно и мостово строителство, лицензиран оценител на недвижими имоти, експертоценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Инж. Румяна Михайлова Видинска, промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Инж. Димитър Илиев Димитров, Кърджали, инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Стайко Димитров Стайков, геодезия, фотограметрия и картография.
Стефан Георгиев Събев, икономист по строителството; строителен консултант в инвестиционното
проектиране; строителен надзорник в строителния
процес; оценител на търговски предприятия и
вземания; оценител на земеделски земи и трайни
насаждения.
Татяна Ангелова Янева, строителен инженер – промишлено и гражданско строителство.
Георги Иванов Карабашев, строителен инженер
по транспортно строителство.
Лиляна Василева Вълчева, строителен инженер
по хидротехническо строителство.
Митко Филипов Колев, строителен инженер
по транспортно строителство.
Емил Атанасов Янев, промишлено и гражданско строителство – технология, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Георги Костов Костов, архитектура.
Златка Любчова Арсова, икономист в строителството.
Наташа Димитрова Петрова, архитектура.
Тихомир Недев Георгиев, инженер-геодезист.
Мариана Димова А нгелова, маркетинг и
планиране; икономическа педагогика; експерт
по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи; оценителска правоспособност за оценка
на недвижими имоти; експерт-оценител на цели
предприятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини и съоръжения и други активи;
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи; експерт-оценител на благородни
метали, бижута и скъпоценни камъни; разрешение
за достъп до класифицирана информация до ниво
„Строго секретно“.
Инж. Виолета Цветанова Тунч, инженер-строител, строителство на сгради и съоръжения.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и идентификация; генотипиране на животни; състав на
хранителни продукти.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация; генотипиране на животни; състав
на хранителни продукти.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на
животни; състав на хранителни продукти.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и
иизделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества,
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алхокол и др. Биологични проби и обекти, състав
на хранителни продукти.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Мариана Димова Ангелова, оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти;
експерт-оценител на цели предприятия, финансови институции, недвижими имоти, машини и
съоръжения и други активи; експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи; експерт
оценител на благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.
Огнян Николов Бюлбюлев, експерт-оценител
на недвижими имоти; оценка на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения.
Вълчо Димитров Димитров, лицензиран оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Дончо Стойнов Драганов, лицензиран оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения,
автоексперт-оценител.
Благовеста Ангелова Янева-Стойчева, лицензиран оценител на недвижими имоти на машини
и съоръжения.
Веска Вълкова Димитрова, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Донка Иванова Андонова-Савчева, лицензиран
оценител на недвижими имоти, експерт-оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Стефан Георгиев Събев, оценител на търговски
предприятия и вземания; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Емил Атанасов Янев, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева, ДНК анализ със съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни
и пол на птици; определяне състав и произход
на хранителни продукти, суровини и фуражи,
вкл. генномодифицирани организми (ГМО) с
молекулярно-генетични методи; експертиза по
писмени данни.
Стефан Георгиев Събев, професионален бакалавър по разработване на полезни изкопаеми.
Николай Гинчев Тюфекчиев, ДНК анализ със
съвременни молекулярнобиологични техники и
идентификация.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ със съвременни молекулярнобиологични техники; генотипиране на
животни; състав на хранителни продукти.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401 ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния
съд – Кърджали, за 2017 г.
Бехиде Мюмюн Чаушева, тюркология, разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Поверително“.
Виждан Сами Сефер, турска филология, разрешение за достъп до класифицирана информация
до ниво „Поверително“.
Нарин Юксел Ахмед, английска филология.
Фетие Ремзи Салим, немски език.
2343
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9. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район при Окръжния и Административния съд –
Смолян, за 2017 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Георги Христов Тодоров, съдебно-химически
и всички видове криминалистични експертизи.
Румен Стефанов Глухов, всички видове криминалистични експертизи.
Илия Атанасов Поповски, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Евгени Перов Николов, криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични
експертизи и съдебно-химични експертизи.
Здравко Николаев Деспотов, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Велизар Огнянов Димитров, криминалистични
експертизи на писмени доказателства и трасологични експертизи.
Борис Панталеев Уручев, криминалистични експерт изи на писмени доказателст ва в
РДГП – Смолян.
Стефан Ангелов Шеев, всички видове криминалистични експертизи.
Марин Бисеров Буков, всички видове криминалистични експертизи.
Станислав Евелинов Дерменджиев, всички
видове криминалистични експертизи.
Костадин Трендафилов Узунов, всички видове
криминалистични експертизи.
Радомир Неделчев Профиров, всички видове
криминалистични експертизи.
Величко Здравков Синапов, всички видове
криминалистични експертизи.
Валентин Златев Заимов, всички видове криминалистични експертизи.
Панайот Тодоров Чешмеджиев, трасологични и
дактилоскопни експертизи; видеоанализ и лицева
идентификация.
Стефан Иванов Маджаров, трасологични и
дактилоскопни експертизи.
Северин Христов Маринов, всички видове
криминалистични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохимик, микробиолог със специализация вирусология,
специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране,
количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност „Молекулярна биология“, квалификация – молекулярен
биолог със специализация микробиология.
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2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация – биохимик, микробиолог със специализация вирусология,
специалист по молекулярна биология.
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране,
количествен PCR, ДНК експертизи.
Борис Петров Шахов, специалност „Молекулярна биология“, квалификация – молекулярен
биолог със специализация микробиология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени
данни
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране,
количествен PCR, ДНК експертизи.
3. Клас „Съдебна експертиза на психично състояние“
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Даниела Христова Топова, социална приложна
психология; съдебна психология.
Емилия Младенова Кръстева, социална приложна психология, психолог.
Толя Вълчева Узунова-Грудева, психология,
военна психология.
Нели Христова Георгиева-Величкова, социална
приложна психология, психолог; детска и юношеска психология, психология със специализация по
клинична и консултативна психология.
София Ясенова Чаушева-Шкодрова, социална приложна психология, психолог; клиничен
психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Стойка Георгиева Найденова, народностопанско планиране.
Симеон Радев Танев, счетоводство и контрол.
Румяна Запрянова Карагрошева, счетоводна
отчетност.
Цветанка Нейчева Колева, счетоводство и
контрол, квалификация – съдебносчетоводен експерт; експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество; професионална
компетентност в областта на ценообразуването на
недвижимите имоти и строителството; автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност, ликвидация на щети по МПС и ППС.
Стефка Петкова Велева, счетоводна отчетност,
квалификация – съдебносчетоводен експерт.
Геновева Атанасова Балиева, счетоводство
и контрол, квалификация – съдебносчетоводен
експерт.
Милко Иванов Мачоков, счетоводител и консултант, квалификация – съдебносчетоводен експерт.
Катерина Христова Маркова, счетоводство
и контрол, квалификация – съдебносчетоводен
експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Елена Костадинова Кабасанова, икономика и
управление на строителството, квалификация – съдебносчетоводен експерт.
Георги Апостолов Русев, икономика и управление на машиностроенето; квалификация – съ-
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дебносчетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Детелина Сергеева Пенчеджиева, икономика и
управление на социално-културните дейности; квалификация – съдебносчетоводен експерт; квалификация по международни счетоводни стандарти.
Росица Николова Генчева, счетоводна отчетност; квалификация – съдебносчетоводен експерт;
квалификация по международни счетоводни стандарти; експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Розета Юриева Пелтекова, икономика на промишлеността; квалификация – съдебносчетоводен
експерт.
Николина Георгиева Чолакова, прогнозиране
и планиране на икономическата система; квалификация – съдебносчетоводен експерт.
Елена Костадинова Рафаилова, счетоводство
и контрол.
Страхил Манолов Лалов, счетоводство, финанси и контрол.
Васил Димитров Измирлиев, икономика на
вътрешната търговия.
Десислав Росенов Георгиев, финанси.
Борис Стойков Бабачев, счетоводна отчетност.
Борислав Йорданов Николов, финанси; квалификация – оценител на недвижими имоти;
квалификация – оценител на земеделски земи;
квалификация – оценител на машини и съоръжения; квалификация за автоексперт-оценител.
Дора Христова Бабачева, организация на производството и управлението в промишлеността.
Величка Димитрова Бечева, икономика на
вътрешната търговия.
Люба Илиева Ангелова, икономика, планиране
и отчет.
Силва Феликсова Данаилова-Мавродиева,
финанси; квалификация – международни счетоводни стандарти; лиценз за оценка на машини и
съоръжения, лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Севдалин Росенов Странджалиев, счетоводство
и контрол.
Бистра Здравкова Русева, счетоводство и контрол, външна търговия и международно право.
Йорданка Георгиева Кръстанова, счетоводство
и контрол и финанси, квалификация – експерт по
финансово-счетоводни и банкови проблеми; сертификат – вътрешен одитор в публичния сектор.
Росица Филипова Копчева, аграрна икономика.
Величка Георгиева Чолакова, счетоводна
отчетност.
Лидия Калинова Делиева, счетоводство и контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Костадин Веселинов Хараламбов, макроикономика.
Димитър Щерев Кермедчиев, специалност
„Счетоводна отчетност и контрол“.
Димчо Тонев Каров, икономика и организация
на автомобилния транспорт; оценител на машини и съоръжения; оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразуванни в търговски дружества.
Бисер Славеев Минчев, специалност „Икономика и организация на труда“; квалификация – съдебносчетоводен експерт.
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Петя Симеонова Коровска, специалност „Финансов мениджмънт“.
Юлия Василева Исакова, специалност „Аграрна
икономика“ и квалификация – икономист.
Ирина Нейкова Юрчиева, счетоводство и контрол, оценител на недвижими имоти.
Лидия Филипова Карамитева, счетоводство и
контрол, дипломиран експерт-счетоводител.
Пенка Станчова Чувитева, счетоводна отчетност, квалификация икономист-счетоводител,
сертификат за мениджмънт, сертификат за управление на качеството.
Росица Руменова Димитрова, счетоводство
и контрол, регистриран одитор – дипломиран
експерт-счетоводител – член на Института на
дипломираните експерт-счетоводители в България.
Галя Стефанова Тотева, валутен и митнически
контрол, магистър по икономика, специалност
„Финанси“, оценител на земеделски земи.
Елица Милкова Татарова, счетоводство и
контрол, магистър по икономика, професионална
квалификация по съдебносчетоводни експертизи,
професионална квалификация по международни
счетоводни стандарти.
Йордан Радоев Кавалджиев, икономика на
строителството, квалификация икономист-счетоводител, оценител на цели държавни и общински
предприятия и оценител на недвижими имоти.
Мария Николаева Рускова, счетоводство и
контрол.
Красимира Иванова Кичукова, счетоводство
и контрол.
Никола Манолов Стаматов, стопанско управление.
Недялка Бонева Стефанова-Петрова, икономист-организатор в промишленото производство.
Георги Тодоров Петров, счетоводство и контрол.
Росица Тодорова Щърбова-Сарандалиева, организация на производството и управление в промишлеността, дипломиран експерт-счетоводител.
Силвия Сашова Щърбова, счетоводство и
контрол.
Ваня Велкова Пенчева, управление и планиране
на народното стопанство.
Виктор Славчев Кузманов, международни
икономически отношения.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Димо Георгиев Касабаджаков, технология на
машиностроенето, оценител на недвижими имоти.
Стефан Томов Радев, машинен инженер – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили
и ССМ; квалификация за автоексперт-оценител,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето, селското стопанство,
строителството, транспорта.
Анастас Михалев Марковски, електроинженер;
оценител на машини и съоръжения в сферата на
машиностроенето и електротехническата промишленост.
Харитон Георгиев Ковачев, минен ин женер – електромеханик; оценител на машини,
съоръжения, оборотни и дълготрайни активи;
квалификация за автоексперт-оценител; квалификация за експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
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Григор Георгиев Ковачев, инженер по автоматизация на производството; лиценз за оценка на
машини и съоръжения; квалификация – експертоценител на оборотни и дълготрайни активи;
квалификация за автоексперт-оценител.
Елена Костадинова Дишлиева, топлинна и
масообменна техника.
Митко Ясенов Асенов, хладилна технология.
Седеф Емилов Симитчиев, механично уредостроене; квалификация – трансфер внедряване на
технологии и изделия.
Лидия Атанасова Арсова, ел. инженер – ел.
централи, мрежи и системи; оценител на машини и съоръжения; охрана на труда; екологични
оценки – екология; трудово законодателство;
енергетика.
И в а н О г н я нов Н и ко лов, е лек т р ои н же нер – електроенергетика и електрообзавеждане.
Никола Манолов Стаматов, техник на енергийни съоръжения и инсталации, специалност
„Климатична, вентилационна техника и топлотехника“ (специалност „Стопанско управление“
и к валификаци я – стопанск и ръководител и
мениджър).
Емил Трифонов Софрониев, топлинна и масообемна техника, сертификат за придобиване
на професионална компетентност в областта
на ценообразуването на недвижимите имоти и
строителството.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Атанас Николов Каварджиков, машинен инженер, специалност по двигатели с вътрешно горене.
Валентин Руменов Исов, двигатели с вътрешно
горене.
Станислав Младенов Минчев, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника с професионална квалификация „Надеждност и техническа
диагностика на автотранспортна техника“.
5.4. Съдебна строителнотехническа експертиза
Артур Иванов Сулинаджиев, инженер-геодезист.
Росица Христова Крушкова, промишлено и
гражданско строителство – технология; оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
Нели Петрова Щерева, промишлено и гражданско строителство; оценител на недвижими имоти.
Денка Кръстева Стоева, земеустройство; оценител на недвижими имоти; правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра.
Николай Димитров Ружинов, геодезия, фотограметрия и картография.
Анета Колева Петкова, промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на
недвижими имоти.
Мария Костадинова Палагачева, промишлено и
гражданско строителство – технология; оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата; квалификация – проектиране на строителни конструкции при сеизмични въздействия;
проектиране конструкции на сгради и съоръжения.
Мария Стойчева Видолова, строителен техник – промишлено и гражданско строителство.
Димитър Върбанов Йотов, хидроенергийно
строителство.
Иван Георгиев Милин, геодезия, фотограметрия
и картография; оценител на недвижими имоти,
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пълна проектантска правоспособност по геодезия, правоспособност за извършване дейности
по кадастъра.
Александра Александрова Стаматова, промишлено и гражданско строителство – конструкции;
оценител на недвижими имоти; удостоверение за
пълна проектантска правоспособност.
Димит ър Филипов Хад ж иев, среден техник – архитектура и строителство.
Минка Христова Салагьорова, промишлено и
гражданско строителство – конструкции; оценител
на недвижими имоти.
Емил Илиев Ехленов, геодезия и картография.
Маргарита Запрянова Гегова, промишлено и
гражданско строителство.
Руска Христова Гънчарова, промишлено и
гражданско строителство.
Стефан Райчев Пътников, строителство и
архитектура – строителен техник, оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Златка Манолова Стаматова, хидротехническо
строителство – строителен инженер; специализация по организация и планиране на инвестиционния процес; квалификация за ограничена
проектантска правоспособност.
Албена Свиленова Пейкова, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Генадий Янков Бака лов, ст роителен техник – строителство и архитектура.
Светлин Стойнев Кьоровски, строителен техник – строителство и архитектура.
Румяна Петкова Стефанова, строителен техник – геодезия и картография, оценител на недвижими имоти.
Я к и м А лексиев Р ъ жев, с т р ои т елен т ехник – строителство и архитектура.
Стефка Ангелова Стойчева, Строителен техник – строителство и архитектура; оценител на
недвижими имоти.
Фаня Емилова Дюлгерова, строителен техник – геодезия и картография.
Севдалина Альошева Гогаджова, строителен
техник – строителство и архитектура, оценител
на недвижими имоти.
Татяна Димитрова Драганова-Терзийска, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство; включена в регистъра на КИИП за
лицата с пълна проектантска правоспособност;
оценител на недвижими имоти.
Васил Димитров Прахов, инженер по маркшайдерство и геодезия; проектантска правоспособност,
правоспособност за извършване на дейности по
кадастъра.
Васка Георгиева Караджова, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Антон Димитров Тонев, промишлено и гражданско строителство – технология.
Румяна Иванова Караиванова, хидротехническо
строителство.
Димитър Костадинов Божков, промишлено и
гражданско строителство – технология.
Юлия Димитрова Узунова, промишлено и
гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти, строителни
съоръжения.
Христина Анастасова Сбиркова, промишлено
и гражданско строителство – технология, лицензиран оценител на недвижими имоти.
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Анастас Василев Тодоров, промишлено и
гражданско строителство; лицензиран оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Недялка Иванова Бояджиева, техникум по
строителство и архитектура; правоспособност да
извършва дейности по кадастъра.
Билгин Ахмедов Асанов, промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Марчо Атанасов Тунев, маркшайдерство и
геодезия – специалист по геодезия и регулация.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества и
изделия“
Н.с.инж. Стефка Райчева Белчилова, химическа технология на дървесината и технология на
пластмасите.
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – -биохимик, клиничен химик, анализ на
белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК експертизи (определяне и количествен анализ на наркотични и
упойващи вещества, алкохол и др. в биологични
проби и обекти).
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Валерия Божкова Тодорова-Пампорова, ветеринарна медицина, съдебен експерт по ветеринарна
медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Николина Георгиева Кожухарова, агроном по
растителна защита, квалификация – оценител на
земеделски земи.
Стефан Христов Беров, инженер по горско
стопанство – лесовъд, лиценз за оценка на гори и
земи от горския фонд; експертизи и консултации
по лесовъдни дейности.
Владимир Георгиев Даскалов, инженер по
горско стопанство.
Асен Недков Речников, инженер по горско
стопанство.
Йорданка Георгиева Кацарова, инженер по
горско стопанство.
Здравец Минчев Матев, инженер по горско
стопанство; лиценз за оценка на гори и земи от
горския фонд; експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
11.1. Молекулярно-генетична идентификация и
определяне произход на животни и пол на птици
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране,
количествен PCR, ДНК експертизи.
11.2. Определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране,
количествен PCR, ДНК експертизи.
11.3. Експертиза по писмени данни
Мая Иванова Кичева, специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик, клиничен химик, анализ на белтъци и ензими, PCR, генотипиране, секвениране,
количествен PCR, ДНК експертизи.
2350
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96. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, офис Ямбол, на
основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № С170028-091-0000045
от 2.03.2017 г. възлага на Петя Панайотова Митева
следния недвижим имот: 336/994 ид. ч. от поземлен
имот с идентификатор 87374.517.68 по КК и КР
на гр. Ямбол, ул. Ямболен 22-Б, целият с площ
994 кв. м, при съседи: 87374.517.55, 87374.517.72,
87374.517.67, ведно с построения в поземления имот
склад – дробилка, представляващ самостоятелен
обект с идентификатор 87374.517.68.1.1 със ЗП
234,57 кв. м, заедно с прилежащите му съответни идеални части от общите части на сградата
с идентификатор 87374.517.68.1 и от правото на
строеж върху поземления имот с идентификатор
87374.517.68, при граници на обекта: самостоятелен обект с идентификатор 87374.517.68.1.2.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението, което е вписано в Агенцията
по вписванията, Служба по вписванията – Ямбол.
2356
96а. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, офис Ямбол,
на основание чл. 253 ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С170028091-0000046 от 2.03.2017 г. възлага на Димитър
Колев Митев следния недвижим имот: поземлен
имот с идентификатор 87374.39.231 по КККР на
гр. Ямбол в местността Дюзлюка, целият с площ
282 кв. м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
друг вид производствен, складов обект, при съседни поземлени имоти: 87374.39.265; 87374.39.230;
87374.39.273; 87374.39.206, ведно с построената
едноетажна масивна сграда – склад, с идентификатор 87374.39.231.1 със ЗП 101 кв. м, ведно с 0,25 %
идеални части от общите части на инфраструктурата на цялата база, която съдържа имот ХХХV,
целият с площ 507,90 кв. м, заедно със сграда № 1
трафопост със съоръжения, масивна трафобудка,
площадкови ВиК, пропуск и ограда – метална
за цялата база, при граници на дворното място:
север – вътрешен път № 103, юг – вътрешен път
№ 103, имот УПИ VIII-268, кв. 4, парцел и имот
XII-2 и имот УПИ IX-268, кв. 4, парцел ХІ-8,
изток – имот УПИ ІІ-268, кв. 4, парцел XI-4,
запад – вътрешен път № 103 и имот VІІІ и УПИ
ІX-268, кв. 4, парцели XІІ-2 и XІ-8, намиращ се в
гр. Ямбол, ул. Клокотница 100-А. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението, което е вписано в Агенцията по вписванията,
Служба по вписванията – Ямбол.
2357
381. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 45/2016 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Полина Николаева Вакарелова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок 5 месеца.
2182
51. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурси за заемане на академична
длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина: научна специал-
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ност „Организация и тактика на медицинската
служба“ – един, за военнослужещ за нуждите на
Научно-приложен център по военномедицинска
експертиза, авиационна и морска медицина; научна специалност „Гастроентерология“ – един,
за военнослужещ за нуждите на катедра „Гастроентерология, чернодробно-панкреатична хирургия
и трансплантология“ на МБАЛ – София. Срок за
подаване на документите – 2 месеца от датата на
обнародване в „Държавен вестник“. Изискванията
към участниците в конкурсите и необходимите
документи ще бъдат публикувани на уебсайта
на ВМА: www.vma.bg. За повече информация:
отдел „Учебна и научноизследователска дейност“,
тел. 02/922-51-30.
2345
53. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за приемане на задочни докторанти срещу заплащане (приложение).
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 образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията
към тях; 3.1. в случай че издаването на дипломата
за висше образование е предстоящо, кандидатът
подава академична справка-оригинал (или нотариално заверено копие), в която да са отразени
средният успех от семестриалните изпити с хорариума на часовете по отделните дисциплини и
успехът от държавните изпити; 3.2. за кандидати,
завършили Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, на които издаването на дипломата за
висше образование е предстоящо, се допуска да
представят уверение, издадено от отдел „Студенти“
към факултета; 3.3. лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“,
признато 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. документ, удостоверяващ платена
такса за участие в кандидатдокторантски конкурс
(50 лв. за първи изпит по специалност и 50 лв. по
западен език) – плащането се извършва в касата на
СУ „Св. Климент Охридски“ (ректорат – северно
крило) или по банков път: сметката на СУ „Св.
Климент Охридски“ е: Българска народна банка – Централно управление, банкова сметка: BG52
BNBG 9661 3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD,
титуляр: СУ „Св. Климент Охридски“, вносител:
кандидат-докторантът.
Задължителната информация, която трябва да
съдържа банковият документ, е: трите имена, ЕГН,
град по местоживеене, факултетът, към който е
обявена докторантурата, и кандидатдокторантската такса. Таксата се внася във всеки клон на
банка по избор. Срок за подаване на документите:
2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Всички документи се представят
приложени в папка. Документи – в 214 кабинет,
ректорат – северно крило, тел.: 8462185, 9308445.
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Приложение
№

Шифър

Професионално
направление

Докторска програма

Образователна и научна
степен „доктор“
задочно

Философски факултет
1

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото
и икономиката (Философия с преподаване на
английски език)

1

2344
7. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, обявява конкурс за главен асистент по 3.8. Икономика (Икономика
и управление) – един, със срок два месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестн и к “. Док у мен т и – в Х Т М У, бу л. К л и мен т
Охридски 8, сграда „А“, етаж 2, кабинет 205,
тел.: 81 63 120 и 81 63 136.
2208
5. – Медицинският у ниверситет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на академичния съвет (протокол № 11 от 21.03.2017 г.)
обявява конкурс за главен асистент – един, в
област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3.
Фармация, научна специалност „Технология на
лекарствените форми и биофармация“, за нуждите на катедра „Технология на лекарствените
средства и биофармация“ на Фармацевтичния
факултет при МУ – София. В двумесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи
във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000
София, стая № 125. За справки – тел. 02/98798-74, http://mu-sofia.bg/.
2346
884. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, за
Катедрата по оценка на здравните технологии;
главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по медицинска педагогика, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи:
1527 София, ул. Бяло море 8, УМБА Л „Царица
Йоа нна – ИС УЛ“, Фа к ул т ет по общес т вено
здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор
„Наука“).
2347
5. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академична длъжност главен асистент в област на висше образование:
7. Здравеопазване и спорт, 7.2. Стоматология,
научна специалност „Детска стоматология“ към
катедра „Детска дентална медицина“ – един;
„О р т опед и ч н а с т омат о лог и я “ к ъм к ат ед ра

„Протетична дентална медицина“ – един; „Терапевтична стоматология“ към катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ – двама,
на Факултета по дентална медицина; 4. Природни науки, математика и информатика, 4.1.
Физически науки, нау чна специалност „Медицинска физика“ – един; 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Биофизика“ – един
към катедра „Медицинска физика и биофизика“ на Фармацевтичния факултет, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ректората,
отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов
15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
2327
1. – Община Велико Търново на основание
чл. 30 ЗПСК обявява, че през януари 2017 г. е
извършила продажба на общински нежилищен
имот, представляващ: „Имот № 302003 по плана
на новообразуваните имоти на обект Стопански
двор 2, с площ 2,500 дка, ІV категория, местност
Кошарите, в землището на с. Дичин, заедно
с построените в имота сграда (бивш обор) и
пристройка към нея“ – собственост на Община
Велико Търново, продаден чрез публичен търг с
явно наддаване на Димитър Йорданов Маринов
с постоянен адрес с. Дичин, област Велико Търново, община Велико Търново, населено място
84, за 8960 лв. изплатени изцяло от купувача.
2240
23. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 25, ал. 4 ЗУТ съобщава, че по реда на чл. 25,
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1
ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на
недвижими имоти, попадащи в улична регулация
и в обхвата на обект „Главен канализационен
клон ІV“, кв. Горубляне, район „Младост“, по
ул. Крайречна от ул. Хан Аспарух до ул. Царица – София, съгласно влязъл в сила ПУП за
УПИ І, ІІІ и ІV от кв. 52а, м. Горубляне, както
следва: 1. Заповед за отчуждаване № СОА17РД-40-4 от 8.02.2017 г. на кмета на Столичната община за ПИ с проектен идентификатор
68134.4086.9073 (незастроен) с площ 56 кв. м,
представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4086.957, попадащ в обект: „Главен канализационен клон IV“, кв. Горубляне,
район „Младост“, по ул. Крайречна от ул. Хан
Аспарух до ул. Царица. Липсват данни за собственика на имота. 2. Заповед за отчуждаване
№ СОА17-РД-40-5 от 8.02.2017 г. на кмета на
Столичната община за ПИ с проектен иден-
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тификатор 68134.4086.9068 (незастроен) с площ
51 кв. м, представляващ реална част от ПИ с
идентификатор 68134.4086.960, попадащ в обект:
„Главен канализационен клон IV“, кв. Горубляне, район „Младост“, по ул. Крайречна от
ул. Хан Аспарух до ул. Царица. Липсват данни
за собственика на имота.
2318
48. – Община гр. Белица, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУ Т съобщава
на заинтересованите лица, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване по
отношение на ПИ с идентификатор 03504.237.49
по КККР на гр. Белица, одобрени със Заповед
№ РД-53 от 1.04.2008 г. на АГКК – София, с
цел промяна предназначението на земеделска
з ем я з а не з емеде лс к и н у ж д и – „ Ж и л и щ но
с т рои т елс т во“. На основа н ие ч л. 128, а л. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Белица, с адрес: гр. Белица, ул. Георги
Андрейчин 15.
2312
185. – Община Ивайловград на основание
чл. 128, ал. 1 и 3 ЗУ Т и чл. 61 АПК съобщава
на: Иванка Стоянова Митева с последен адрес: кв. Трите чучура 52, вх. А, ет. 2, ап. 52, Стара
Загора; Стоян Иванов Митев с последен адрес:
ул. Хаджи Димитър Асенов 2, вх. Б, ет. 2, ап. 48,
Стара Загора; Ангел Гочев Вълчев с последен
адрес: ул. Хеброс 11, Димитровград; Георги
Вълчев Георгиев с последен адрес: ул. Трети
март 8, ет. 2, ап. 21, Димитровград; Веселин
Колев Димитров с последен адрес: ул. Софроний Врачански 6, ет. 3, ап. 18, Димитровград;
Георги Колев Георгиев с последен адрес: ул. Бригадирска 16А, Димитровград, че е изработен
проект за изменение на ПУП – ПР (план за
регулация), като дворищната регулация между
УПИ ІІІ-53 и УПИ VІІ-51 се изменя по имотни
граници и по имотната граница между ПИ 54
и ПИ 52 от кв. 6 по ПУП на с. Камилски дол,
ЕК АТТЕ 35997, община Ивайловград. Проектът
е изложен в стая 304 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересу ваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Ивайловград.
2313
27. – Община Кoстенец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на всички заинтересовани
лица, че е изработен проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) във
фаза окончателен проект за трасе на: „Модернизация на железопътната линия София – Пловд и в; же ле з оп ът н и у час т ъц и С о фи я – Е л и н
Пелин и Елин Пелин – Септември; за участък
Ихтиман – Септември: трасето, преминаващо
през землището на с. Горна Василица, ЕК АТТЕ
18561, община Костенец; трасето, преминаващо
през землището на с. Костенец, ЕК АТТЕ 38916,
община Костенец; трасето, преминаващо през
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землището на с. Долна Василица, ЕК АТ ТЕ
24894, община Костенец“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проектите в община
Костенец, ет. 4 (стая № 34), и да направят писмени възражения, предложения и искания по тях.
2314
8. – Областният управител на област Кюстендил съобщава на заинтересуваните лица,
че на основание чл. 154, ал. 5 ЗУТ е издадена
Заповед № РД-34-79 от 15.03.2017 г. за допълване
на Разрешение за строеж № 3 от 13.10.2014 г.,
издадено на възлож ител я „Елект роенергиен
системен оператор“ – ЕА Д, ЕИК 175201304, за
строеж: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Фенер“
на две тройки проводници тип АСО-400 и изграждане на оптична връзка от п/ст „Марек“
до ВЕЦ „Рила“, намиращ се на територията на
общините: Дупница (землища на гр. Дупница,
с. Бистрица и с. Джерман), Бобошево (землище
на с. Бадино) и Рила (землища на с. Смочево
и г р. Рила), относно етапно изг ра ж дане на
ст роежа, как то следва: първи етап: подм яна на всички стълбове с нови за две тройки
проводници на принципа „стъпка в стъпка“
съгласно одобрени я на 13.10.2014 г. проек т;
монтаж само на една тройка проводници тип
АСО-400; монтаж на мълниезащитно въже с
вградени оптични влакна тип ОPGW от п/ст
„Марек“ до ВЕЦ „Рила“, и втори етап: монтаж на
втора тройка проводници тип АСО-400 от п/ст
„Марек“ до стълб № 37 на свободните конзоли
на стълбовете, монтирани на първи етап. На
основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта подлежи
на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез областния управител
на област Кюстендил.
2239
1. – Общ и на Нова За г ора на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – за обект „Газоснабдяване на община Нова Загора“, подобект
„Разпределителен газопровод извън границата
на урбанизираната територия на община Нова
Загора, землище на с. Новоселец“ за захранване на „Мини Марица-изток“ – ЕА Д, „Рудник
Трояново-север“, с който се засягат ПИ 000217,
056018, 000417, 000214, 000283, 000421, 000420,
000280, 000270, 000281, 000285 и 064029 по КВС
на землище с. Новоселец, община Нова Загора.
Проектът е изложен за разглеждане в отдел
„КРВП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2328
1. – Община Перник на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е израбо т ен п роек т за изменен ие на п ла на на
новообра зу ва н и т е и мо т и в мес т нос т та Че-
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решите в землището на с. Драгичево, община
Перник, приет с протокол № 3-1 от 17.02.2017 г.
на комисията, назначена със Заповед № 918 от
27.04.2016 г. на кмета на община Перник, за
имот с пл. № 560. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени искания и възражения по проекта и
придружаващата го документация до кмета на
община Перник.
2267
2. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Черешите в землището на
с. Драгичево, община Перник, приет с протокол
№ 3-2 от 17.02.2017 г. на комисията, назначена
със Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на кмета на
община Перник, за имот с пл. № 559. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.
2268
7. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража в землището на гр. Плевен,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на водопровод
до ПИ 56722.701.416, намиращ се в местността
Стража в землището на гр. Плевен. Проектът
се намира в стая № 98 на общината и може да
бъде разгледан в дните от понеделник до петък
от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУ Т
в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмено възражение,
предложение и искане по проекта до Информационния център при Община Плевен – зала
„Катя Попова“.
2237
10 . – О б щ и н а С а н д а н с к и н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУ Т уведомява заинтересуваните
лица, че е постъпило искане за процедиране на
изготвения подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Допълнително водоснабдяване на група села на територията на
община Струмяни – с. Илинденци, с. Струмяни,
с. Микрево, с. Драката, с. Горна Крушица и
с. Каменица“ на Община Струмяни – от границата на община Струмяни и община Сандански до с. Илинденци, с дължина на трасето
3964,73 л. м в частта, попадаща в землището на
с. Плоски, община Сандански, както следва:
землище на с. Плоски, община Сандански: ПИ
000113, м. Валоги, местни пътища, 2484,41 м,
37,281 дка – община Сандански; ПИ 000138,
м. Валоги, местни пътища, 1480,32 м, 39,407
дка – община Сандански. Проектът се намира
в дирекция „У ТИ“, ет. 4, стая № 403, и може
да се прегледа от заинтересованите. На осно-
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вание 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.
2315
9. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на въздушен електропровод от съществуващ стълб № 55 на ВИ „2“ от ТП „Ябълка“ до
имот 67338.434.171, местност Плоски рът, землище гр. Сливен. Трасето преминава през имот
67338.434.199 с НТП „За друг поземлен имот за
движение и транспорт“, общинска собственост,
в същото землище. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възра жени я по
проекта до общинската администрация.
2265
10. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на електропровод НН от стълб № 21/1,
ВИ „Изток“ от ТП „Пчелина“, ВЛ „Чуката“,
ПС „Комуна“ до ПИ 68117.11.6610, местност
Юрта, землище с. Сотиря, община Сливен, за
осъществяване на инвестиционно намерение
„Селскостопанска постройка – навес“. Трасето преминава през ПИ 68117.11.9503, местност
Юрта, с НТП „Полски път“, общинска собственост, в същото землище. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възра жени я по
проекта до общинската администрация.
2266
92. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на довеж дащ път до
ПИ № 212002 в землище с. Пряпорец, община
Стара Загора, за ну ж дите на „Зелената воденица“ – ЕООД, Стара Загора. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за и н т ер е с у ва н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
2319
4. – Областният управител на област Ямбол
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е издадено Разрешение за
строеж № 1 от 22.03.2017 г. на „ЕВН България
ЕР“ – ЕА Д, ЕИК № 115552190, представлявано
от Роналд Брехелмахер и Костадин Величков,
с административен адрес Пловдив, ул. Христо
Данов 37, община „Тунджа“ с ЕИК 000970457,
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п редс та вл ява на о т Георг и Георг иев – к мет,
като собственик на ПИ № 000209 по КВС на
с. Кабиле, и община Ямбол с ЕИК 000970496,
представлявана от Георги Славов – кмет, като
собственик на имот с идентификатор 87374.14.72
по КККР на гр. Ямбол, за обект на техническата инфраструктура: „Кабелна електропроводна
линия 20 kV – изместване на съществуваща ВЛ
20 kV, отклонение „Ормана“, извод „Веселиново“,
подстанция „Ямбол“. Обектът е трета категория
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУ Т.
Строежът попада в поземлени имоти с идентификатори: 87374.14.83 (образуван от 87374.14.78
и 87374.14.14), 87374.14.72 и 87374.14.81 (образуван от 87374.14.13) по КК и КР на гр. Ямбол,
и поземлени имоти ПИ 035002(образуван от
035001), ПИ 035003 (образуван от 035001), ПИ
000209 и ПИ 000316 (образуван от 000208) по
КВС на с. Кабиле, община „Тунджа“, област
Ямбол. Разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен съд
чрез областния управител на област Ямбол в
14-дневен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
2270

С ЪД И Л И Щ А
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 218 ЗУТ обявява, че е постъпила
жалба от Марийка Чанева Йорданова от Бургас
против Заповед № РД-08-17 от 12.01.2017 г. на
кмета на община Айтос, с която ПУП – ПРЗ за
УПИ ІХ-132 в кв. 16 по плана на с. Раклиново,
община Айтос, се заличава. Местоположението на улицата, разделяща кв. 16 и 20, след
промяната преминава между ПИ 132 и 100. За
имот 132 се отрежда нов УПИ VІІ-132 в кв. 20.
УПИ Х и VІІІ-100, кв. 16, променят границите
си, като след промяната граничат с новата улица между кв. 16 и 20. УПИ Х и VІІІ-100, кв. 16,
запазват предназначението си. Новообразуваният УПИ VІІ-132 в кв. 20 е с предназначение
„За жилищни нужди“. По жалбата е образувано
адм. д. № 251/2017 г., насрочено за 10.05.2017 г.
от 13,20 ч. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници в производството
по делото в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“.
2332
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Бургас, против чл. 26 и чл. 27,
ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за
записване, преместване и отписване на деца в
детските градини на територията на община
Средец, приета от Общинския съвет – гр. Средец,
с Решение № 206 от 28.09.2016 г. По оспорването
е образувано адм.д. № 536/2017 г., насрочено за
4.05.2017 г. от 10,20 ч.
2364
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 148/2017 г.
по протест на прокурор Веселин Вичев в Окръж-
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на прокуратура – Добрич, срещу Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Шабла, приета от Общинския съвет – гр. Шабла,
на основание чл. 9 ЗМДТ и влязла в сила на
1.04.2003 г. в частта на чл. 2, ал. 1, т. 4; чл. 4,
ал. 1, т. 3 (повторна) и т. 4; чл. 18, ал. 5 и 6. На
основание чл. 189, ал. 2 АПК 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 при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия. Препис от молбата за
присъединяване или встъпване се връчва на
насрещните ст рани. Делото е насрочено за
разглеждане в публично съдебно заседание на
16.05.2017 г. от 13,20 ч.
2365
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна проку рат у ра – Добрич, с искане
за отмяна на т. 4 и 5 на чл. 4, ал. 1, ал. 6 на
чл. 18 и т. 6 на чл. 55, ал. 2 от Наредба № 10 за
определянето и администрирането на местните
данъци, такси и цени на услуги на територията
на община Генерал Тошево, приета от Общинския
съвет – гр. Генерал Тошево, с Решение № 3-25 на
22.02.2008 г., по който протест е образувано адм.
д. № 146/2017 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 9.05.2017 г. от 13,15 ч.
2366
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест на В. Вичев,
прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, с
искане за отмяна на чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 23, ал. 2,
т. 1, 2 и 3 и ал. 12, чл. 26, ал. 5, чл. 48, т. 14 и
чл. 49, ал. 1 и 3 от Наредба № 8 за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Добричка, приета с Решение № 182 от 28.04.2016 г. на
Добричкия общински съвет. По протеста е образувано адм.д. № 147/2017 г. по описа на Административния съд – Добрич. Делото е насрочено
за 16.05.2017 г. от 13,15 ч.
2381
Административният съд – Добрич, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпил протест на В. Вичев,
прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич,
с искане за отмяна на чл. 4, ал. 1, т. 4, чл. 16,
ал. 3, чл. 28, ал. 2, чл. 30, ал. 2, чл. 46, ал. 5, т. 6,
съдържащата се в чл. 53 от глава трета „Цени
на неуредени със закон услуги, предоставяни
от общината на физически и юридически лица“
регламентация за събиране на такса (цена) за
услугата „Комплектоване на документи и изготвяне на решение за възстановяване или промяна
на име по административен ред“ от Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община гр. Добрич, приета с Решение № 10-7 от
31.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Добрич.
По протеста е образувано адм.д. № 149/2017 г.
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по описа на Административния съд – Добрич.
Делото е насрочено за 16.05.2017 г. от 13,15 ч.
2382
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ – Пловдив, на разпоредбата
на чл. 74, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост в община Черноочене, приета с
Решение № 70 от 23.12.2008 г. на Общинския
съвет – с. Черноочене, с последни изменения и
допълнения с Решение № 30 от 5.04.2012 г., по
което е образувано адм. дело № 62/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
10.05.2017 г. в 10,15 ч.
2333
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от сдружение с нестопанска цел „Български
правозащитен алианс“ – Пловдив, на разпоредбите на чл. 112, ал. 2, т. 7; чл. 120, ал. 2,
т. 7 и чл. 128, ал. 1, т. 8 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в община Кърджали, по
което е образувано адм. дело № 61/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
10.05.2017 г. в 10,10 ч.
2334
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ – Пловдив, на разпоредбата на
чл. 5, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград, приета с Решение
№ 103 от 28.10.2008 г. на ОбС – Момчилград, по
което е образувано адм. дело № 66/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
10.05.2017 г. в 10,25 ч.
2335
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен
алианс“ – Пловдив, на разпоредбата на чл. 97,
ал. 1, т. 9 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
в община Крумовград, приета с Решение № 170
от протокол № 13 от 29.10.2008 г. на ОбС – Крумовград, изменена и допълнена с Решение № 690
от 28.08.2015 г. на Общинския съвет – Крумовград,
по което е образувано адм. дело № 57/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
10.05.2017 г. от 10 ч.
2295
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181, ал. 1 във връзка с чл. 188
АПК обявява, че е постъпил протест от Сеслав
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Помпулски – прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил, срещу чл. 36, т. 17 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Невестино. По протеста е образувано адм. дело
№ 106/2016 г. по описа на Административния
съд – Кюстендил.
2368
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувал адм.д. № 90/2017 г. по
постъпила Заповед № АК-04-14 от 9.03.2017 г.
на областния управител на област Монтана, с
която се оспорва Решение № 159 по протокол
№ 18 от заседание на Общинския съвет – с.
Георги Дамяново, област Монтана, с което се
одобрява такса за битови отпадъци за 2017 г.,
проведено на 2.02.2017 г. Конституирани страни
по делото са: оспорващ – областен управител на
област Монтана, и ответници – Общинският
съвет – с. Георги Дамяново, област Монтана.
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, без да има право
да иска повтаряне на извършени процесуални
действия. Административно дело № 90/2017 г.
е насрочено за 16.05.2017 г. от 9,30 ч.
2336
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 89/2017 г.
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, срещу чл. 30, ал. 3 и 4, чл. 31
и чл. 35, ал. 4, 5 и 6 от Наредбата за условията
и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и
училищата, които организират задължително
предучилищно образование, на територията на
община Бойчиновци, приета с Решение № 136
от протокол № 12 от 28.09.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Бойчиновци. Конституирани страни
по делото са: протестираща страна – прокурор
при Окръжна прокуратура – Монтана, ответник – Общинският съвет – гр. Бойчиновци, и
служебно конституирана страна – Окръжната
прокуратура – Монтана. Административно дело
№ 89/2017 г. е насрочено за 26.05.2017 г. от 10 ч.
2275
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпила жалба от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ – Пловдив,
против Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество
на Община Сърница. По жалбата е образувано
адм. д. № 177 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2017 г.
2298
А д м и н и с т р а т и в н и я т с ъ д – П а з а рд ж и к ,
VІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжна прокуратура – Пазарджик – Стефан
Янев, подаден против чл. 59 и 60 от Наредбата
за обществения ред в община Пазарджик, приета
с Решение № 42 от 26.03.2015 г. на Общинския
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съвет – гр. Пазарджик. Образувано е адм.д.
№ 180/2017 г. по описа на съда.
2369
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен,
на чл. 24 и 28 от Наредбата за условията и реда
за записване, отписване и преместване на деца
в общинските детски градини на територията
на община Плевен, приета с Решение № 297 от
28.07.2016 г. на Общинския съвет – гр. Плевен,
по което е образувано адм. дело № 172/2017 г.
по описа на Административния съд – Плевен.
2276
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен,
на чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 19, ал. 1, чл. 26 и
чл. 38, ал. 1, пр. 2 и 3 и ал. 3 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Гулянци, приета с Решение № 225 от 20.12.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Гулянци, по което е
образувано адм. дело № 202/2017 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
2277
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, Х състав, на основание чл. 181 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от СНЦ
„Български правозащитен алианс“ – Пловдив,
на чл. 4, ал. 1 от Наредбата на Община Кричим
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, приета с Решение № 171,
взето с протокол № 22 от 1.07.2005 г., по което
е образувано адм. д. № 738/2017 г. по описа на
Административния съд – Пловдив.
2251
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ на чл. 83,
ал. 1, т. 6 и 7 и чл. 103, ал. 2 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на Община Карлово, по
което е образувано адм. д. № 798/2017 г. по описа
на Административния съд – Пловдив.
2301
Административният съд – Пловдив, второ
отделение, Х състав, на основание чл. 181, ал. 1
и 2 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ – Пловдив, на чл. 89, ал. 1, т. 9 от Наредбата за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Първомай,
приета с Решение № 260, взето с протокол № 22
от 30.05.2013 г., по което е образувано адм.д.
№ 772 по описа за 2017 г. на Административния
съд – Пловдив.
2302
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 811 по
описа за 2017 г. на Административния съд – Плов-
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див, по жалба от сдружение с нестопанска цел
„Български правозащитен алианс“ – Пловдив,
против чл. 4, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Калояново, приета с
Решение № 114, протокол № 14 от 30.10.2008 г.
на ОбС – с. Калояново.
2303
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 768 по описа
за 2017 г. на Административния съд – Пловдив,
по жалба от сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ – Пловдив, против
чл. 4, ал. 7, изр. трето от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пловдив, приета
с Решение № 172, протокол № 15 от 27.05.2010 г.;
изм. и доп. с Решение № 225, протокол № 18 от
24.06.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 73, протокол
№ 8 от 17.03.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 158,
протокол № 9 от 17.05.2012 г., изм. с Решение
№ 413, взето с протокол № 17 от 10.10.2012 г.,
влиза в сила от 1.11.2012 г.; изм. и доп. с Решение
№ 65, протокол № 4 от 13.03.2014 г.; изм. и доп.
с Решение № 128, протокол № 7 от 24.04.2014 г.;
изм. и доп. с Решение № 201, протокол № 11 от
4.06.2015 г.; изм. и доп. с Решение № 399, протокол № 15 от 13.09.2016 г. на ОбС – гр. Пловдив.
2308
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на текста на
чл. 2, ал. 1, т. 7 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Сливо поле,
по което оспорване е образувано адм. д. № 68
по описа на Административния съд – Русе, за
2017 г., V състав, насрочено за разглеждане в
съдебно заседание на 3.05.2017 г. от 11 ч.
2370
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжна прокуратура – Силистра, на чл. 1,
ал. 2, чл. 22, ал. 4 и чл. 33, ал. 2 от Наредбата
за управление на общинската пътна мрежа на
територията на община Тутракан, по което е
образувано адм.д. № 64/2017 г. по описа на Административния съд – Силистра, насрочено за
10.05.2017 г. от 10,30 ч.
2337
Административният съд – Силистра, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра, на
чл. 16, ал. 3 и чл. 19, ал. 1, т. 3 от Наредба № 32
за записване, отписване и преместване на децата
в общинските детски градини на територията
на община Главиница, по което е образувано
адм. д. № 57/2017 г. по описа на Административния съд – Силистра, насрочено за 10.05.2017 г.
от 10,30 ч.
2245
Административният съд – Смолян, на основание чл. 185 АПК е образувал адм. д. № 92/2017 г.
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по протест от зам. окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Смолян, срещу чл. 23, ал. 3,
т. 1, ал. 6, изр. последно и чл. 25, ал. 3 относно
„когато не се плаща такса“ от Наредба № 2 за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги в община Смолян, приета с Решение № 29 от 18.12.2015 г., изменена
и допълнена с Решение № 327 от 16.12.2016 г.,
изменена с Решение № 349 от 25.01.2017 г. Съдът
уведомява, че делото е насрочено за 10.05.2017 г.
от 13,40 ч., като заинтересованите лица могат да
поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
2371
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 95/2017 г. по протест на зам. окръжен
прокурор при Окръжна прокуратура – Смолян,
срещу разпоредбите на чл. 23, чл. 28 в частта
относно „при незаплащане на такса за два
последователни месеца“ и чл. 35 от Наредбата
за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца от детските градини на
територията на община Доспат, приета с Решение № 244 от протокол № 15 от 27.09.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Доспат, насрочено за
10.05.2017 г. от 13,30 ч.
2372
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от Силвия Павлова Лехнер, с която
се оспорва Решение № 241 от 16.04.2009 г. на
Столичния общински съвет, с което е одобрен
план за регулация и план за застрояване на
м. Изток-изток, част І и част ІІ, в частта за УПИ
VІ – „За озеленяване“, кв. 62 по плана на гр. София, м. Изток-изток, част І и част ІІ, по което е
образувано адм. д. № 887/2017 г., насрочено за
3.05.2017 г. от 13,30 ч. В едномесечен срок от деня
на обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници в производството
чрез подаване на заявление до съда.
2338
А дминистративният съд – София област,
втори състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано адм.
д. № 251/2017 г. по описа на съда по протест на
Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
на 31.05.2017 г. от 10 ч. и по което предмет на
оспорване са разпоредбите на чл. 26 и чл. 27,
ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за
записване, отписване и преместване на деца в
предучилищна възраст в общинските детски
градини и училища на територията на община
Своге, приета с Решение № 276, протокол № 23
от 29.11.2016 г. на Общинския съвет – гр. Своге.
Конституирани страни в производството са:
оспорващ – Окръж на проку рат у ра Софи я, и
административен орган – Общинския съвет –
гр. Своге, чрез председателя.
2367
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А дминистративният съд – София област,
ІІІ състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 234/2017 г. по описа на АССO, което
ще бъде разгледано в открито съдебно заседание на 10.05.2017 г. от 10 ч. Производството е
образувано по протест на Окръжна прокуратура – София, против разпоредбите на чл. 2, ал. 1,
т. 5, разпоредбите на раздел пети (от чл. 31 до
35 вкл.), както и тази на чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5 от
Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на община Ихтиман, приета с Решение № 50
по протокол № 4 от 1.02.2008 г. на Общинския
съвет – гр. Ихтиман.
2279
Административният съд – София област, седми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191,
ал. 2, чл. 192 и 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2, чл. 196, чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 АПК
съобщава, че в Административния съд – София
област, е образувано адм. дело № 243/2017 г. по
описа на съда по протест на Окръжна прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 17.05.2017 г. от
10 ч. и по което предмет на оспорване е чл. 18,
ал. 1, т. 10 и 12, чл. 30, ал. 3, 4 и 5 и чл. 31, т. 1
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в предучилищна
възраст в общинските детски градини и училищата
на територията на община Елин Пелин, приета с
Решение № 283 от 29.09.2016 г. на ОбС – гр. Елин
Пелин. Конституирани страни в производството
са: оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и административен орган – Общинският
съвет – гр. Елин Пелин.
2300
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Ямбол, на разпоредбата на чл. 24
от Наредбата за условията и реда за записване,
отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и
училища на територията на община Ямбол, приета
с решение по т. 8, протокол № ХІІ от 28.09.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Ямбол, по което е
образувано адм. дело № 77/2017 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
18.05.2017 г. от 10 ч.
2299
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на чл. 4 и 20 от Наредба № 24 за приемане,
преместване и отписване на деца в общински
детски градини на територията на община Болярово, приета с Решение № 200 от 30.01.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Болярово, по което
е образувано адм. д. № 75/2017 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
18.05.2017 г. от 10,15 ч.
2373
Софийският градски съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
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ответника Мануел Крус Колядо, гражданин на
Кралство Испания, без регистриран постоянен
и настоящ адрес в страната и с неизвестен
адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на
Софийския градски съд, гражданско отделение,
ІІ брачен състав, София, бул. Витоша 2, стая 69,
сутерен, за да получи препис от исковата молба и
допълнителните молби с приложенията към тях,
подадена от Станимира Георгиева Стефанова със
съдебен адрес: София, бул. Ал. Стамболийски
84, ет. 8, офис 43, чрез адв. Ели Христова, САК,
за оспорване на произход на основание чл. 62,
ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 1, предл. 1 от СК
и за установяване на произход на дете на основание чл. 69 СК и по която е образувано гр.д.
№ 9049/2016 г. по описа на СГС, ГО, ІІ брачен
състав, срещу него. 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.
2306
Ловешкият районен съд, ІХ състав, призовава
Вера Валентинова Давидова – правоприемник
в производството на Бонка Енчева Иванова,
с последен адрес Велико Търново, ул. Оборище 6, вх. Ж, ап. 15, сега с неизвестен адрес,
да се яви като ответница по гражданско дело
№ 2538/2015 г., заведено от Валентина Енчева
Луканова на основание чл. 34 ЗЗД, в канцеларията на гражданското деловодство на съда в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление, за да є бъде
връчен препис от определение от 6.02.2017 г. по
гр.д. № 2538/2015 г. Ако въпреки публикацията
ответницата не се яви в деловодството на съда,
за да получи препис от определението, съдът
ще є назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2281
Ловешкият районен съд, ІV състав, призовава
Уаказ Ахмад с последен адрес в Пакистан, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.05.2017 г.
в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 2494/2016 г.,
заведено от Галя П. Георгиева, за развод по
чл. 49 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай ще му се назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
2339
Самоковският районен съд, пети състав, съобщава на украинския гражданин Дмитро Губанов,
без регистриран постоянен или настоящ адрес
в Република България, че Силвия Йорданова
Кръстева от Самоков е предявила срещу него
искове с правно основание чл. 49, ал. 1, чл. 143,
ал. 2 и чл. 127а СК, по които е образувано гр.д.
№ 936/2016 г. по описа на съда. В деловодството
на съда се намират препис от исковата молба и
приложенията, които ответникът може да получи
в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“. Ако в посочения
срок ответникът не се яви в съда, за да получи
препис от исковата молба и приложенията, съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2355
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Софийският районен съд по гр.д. № 55611/
2016 г. призовава в двуседмичен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
Нуреттин Гунес, роден на 27.07.1962 г., с американско и турско гражданство, без регистриран
постоянен и настоящ адрес в България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 80 състав, София, бул. Цар Борис
ІІІ № 54, да получи препис от исковата молба и
приложенията, подадена от Ани Иванова Гунес,
с правно основание чл. 49 СК. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
2354
Тутраканският районен съд призовава Хикмет
Турхан, роден на 15.07.1943 г. в Република Турция,
с неизвестен адрес, да се яви в съда като ответник
в двуседмичен срок считано от обнародването в
„Държавен вестник“ за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и
приложенията към нея във връзка с предявения
от Бедрия Бедри Турхан иск с правно основание
чл. 49, ал. 1 СК по гр.д. № 116/2017 г., както и да
посочи съдебен адрес. В противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК,
като съдът ще му назначи особен представител.
2340
Шуменският районен съд призовава Анета
Асенова Куцева (с други имена Арзу Фишек и
Арзу Адемова Расимова), родена на 5.02.1959 г.,
призована по реда на чл. 47 ГПК на регистриран
в страната постоянен адрес и неизвестен адрес в
Република Турция, в качеството є на ответник
по гр.д. № 911/2016 г. в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви
в канцеларията на Шуменския районен съд, за
да получи препис от искова молба с вх. № 5762
от 20.04.2016 г. и приложенията към нея. Делото
е образувано по искова молба на ищеца Аднян
Сами Мехмед от с. Градище, община Шумен,
област Шу мен, ул. Генерал Тотлебен 3, п.к.
9803, с предмет на делото чл. 34 ЗС във връзка
с чл. 341 – 355 ГПК и иск по чл. 124, ал. 1 във
връзка с чл. 342 ГПК. В случай че не се яви, за
да получи съдебните книжа, и не посочи съдебен
адрес в указания срок, съдът ще є назначи особен
представител на основание чл. 47, ал. 2 ГПК.
2304
Видинският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 373/2016 г. по
мотивирано искане на Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество – София,
против Милена Любенова Миланова с постоянен
и настоящ адрес: Видин, ул. Алеко Константинов 6, ет. 4, ап. 7, и Кочо Маринов Кочев с
постоянен и настоящ адрес: Видин, ул. Алеко
Константинов 6, ет. 4, ап. 7, с цена на иска
592 172,15 лв. и същото е насрочено за първо
открито заседание на 4.07.2017 г. от 10,30 ч., като
се иска на основание чл. 74, ал. 1 ЗОПДНПИ
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, както следва:
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ
Нед ви ж и м и мо т с и ден т ифи к а ц ионен
№ 10971.507.376 по к а дас т ра л ната к ар та на
гр. Видин, кв. Нов път, който е идентичен на
УПИ І-376, кв. 511, ул. Иглика 70, с площ 5051
кв. м и съседи: имоти с идентификационни
№ 10971.507.392; 10971.507.391, 10971.507.401,
10971.507.390, 10971.507.377 и 10971.507.549 – собственост на Кочо Маринов Кочев (договор за покупко-продажба, вписан в АВ, СВ – Видин, № 53,
т. ХVІ, дв. вх. рег. № 5297/16.09.2011 г.). Скица
на поземлен имот № 15-176180 от 12.04.2016 г. с
идентификатор 10971.507.376, с адрес на ПИ – Видин, ул. Иглика 70, издадена от СГКК – Видин.
Недвижимият имот е собственост на Кочо Маринов Кочев. Пазарната стойност на имота към
настоящия момент е 50 510 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ
Поземлен имот № 519 в кадастрален район
№ 508 с идентификационен № 10971.508.519 по
кадастралната карта на гр. Видин с административен адрес Видин, ул. Чайка 11, целият с площ
216 кв. м, ведно с построената в имота двуетажна
масивна жилищна сграда с идентификационен
№ 10971.508.519.1, със застроена площ 84 кв. м
до съседи на имота: от север – ул. Чайка, от
изток – поземлен имот № 520, от юг – поземлен имот № 520, и от запад – поземлен имот
№ 518 – собственост на Кочо Маринов Кочев
(н. а. за собственост № 114, т. ХХІV, д. № 4187,
вх. рег. № 8448/23.12.2011 г., вписан в СВ – Видин). Скица на сграда № 15-176175/12.04.2016 г.
с идентификатор 10971.508.519.1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 10971.508.519, с
адрес на сградата Видин, ул. Чайка 11, издадена
от СГКК – Видин. Недвижимият имот е собственост на Кочо Маринов Кочев. Пазарната стойност
на имота към настоящия момент е 35 000 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ
Сумата в размер 48 185,83 лв., представляваща
пазарната стойност, получена при продажбата на
лек автомобил марка „БМВ“, модел „Х 5“, рег.
ДК № ВН 3958 ВК, рама № WBAFA71040LN11334,
двигател – без номер.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 ЗОПДНПИ
Сумата в размер 8800 лв., представл яваща пазарната стойност, пол у чена п ри п рода жбат а на лек а вт омо би л марк а „Мерце дес“, модел „С 320 ЦДИ“, рег. ДК № ВН 8059
ВР, ра ма № W DB22 0 0 2 61 A11162 6 , д ви г ат е л
№ 61396030013694.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ
Сумата в размер 11 120 лв., представляваща
пазарната стойност за придобиване на биологични
единици, от Кочо Маринов Кочев.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ
Сумата в размер 7625,64 лв., представляваща
извършени касови вноски по разплащателна
сметка в левове № IBAN BG20UBBS 8002 1042
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568 120, в „ОББ“ – АД, от Милена Любенова
Миланова.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ
Сумата в размер 271 224,59 лв., представляваща касови вноски от проверяваното лице
и превод от трети лица по картова сметка в
левове № IBAN BG58UBBS 8002 1097 851 519 в
„ОББ“ – АД, от Милена Любенова Миланова.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ
Сумата в размер 56 215 лв., представляваща
касови вноски и превод от трети лица по банкова
сметка в левове № IBAN BG69UNCR 7000 1510
0281 89 в „УниКредит Булбанк“ – АД, от Милена
Любенова Миланова.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ
Сумата в размер 17 248,86 лв., представляваща касови вноски по банкова сметка в левове
№ IBAN BG22UNCR 7000 4519 7895 58 в „УниКредит Булбанк“ – АД, от Милена Любенова
Миланова.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ
Сумата в размер 31 960,25 лв., представляваща
касови вноски по спестовен влог в евро № IBAN
BG79 РІRВ 8067 4600 8238 36 в „Банка Пиреос
България“ – АД, от Милена Любенова Миланова.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ
Сумата в размер 15 289,57 лв., представляваща извършени касови вноски по разплащателна
сметка в левове № IBAN BG84 UNCR 7000 1513
0664 44 в „УниКредит Булбанк“ – АД, от Кочо
Маринов Кочев.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ
Сумата в размер 8300 лв., получена от трети лица по банкова сметка в левове № IBAN
BG48 UNCR 9660 4036 2793 29 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, от Кочо Маринов Кочев.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ
Сумата в размер 18 670 лв., получена от касови
вноски от Кочо Маринов Кочев по сметка № IBAN
BG86 UBBS 8002 1092 6842 13 в „ОББ“ – АД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 ЗОПДНПИ
Сумата в размер 12 022,41 лв., касови вноски от Кочо Маринов Кочев, по банкова сметка
№ IBAN BG07RZBB91551071893111 в „Райфайзенбанк“ – ЕАД.
Указва на третите заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящия процес, че могат да встъпят в делото, като предявят
своите претенции пред Видинския окръжен съд
не по-късно от два месеца от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
2375
Габровският окръжен съд обявява, че е образувано гр. д. № 8/2017 г. със страни: Комисия
за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя – Пламен Георгиев Димитров, с адрес
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за призоваване: Велико Търново, пл. Център 2,
сграда на областен управител, ет. 2, стая 211А,
против: Асен Спасов Каридов и Петя Цанева
Каридова, двамата с постоянен и настоящ адрес:
гр. Трявна, област Габрово, ул. Възрожденска 9,
с правно основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.) и с искане за отнемане в полза на държавата следното имущество на обща стойност
960 790 лв., а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Асен Спасов Каридов и Петя
Цанева Каридова:
Недвижим имот – гара ж в парцел ІІІ-957
от квартал 65 по плана на гр. Трявна с площ
22,75 кв. м съгласно утвърдения проект и граничещ
със собствения му имот парцел ІV-958 от кв. 65
ведно с всички извършени в имота подобрения,
придобит (чрез строителство) въз основа на нотар.
акт за отстъпено право на строеж на гараж № 166,
том I, рег. № 387, дело № 233 от 2001 г., вписан
в СВ – Трявна, дв. вх. pег. № 387 от 13.12.2001 г.,
акт № 166, том № 1, дело № 233/2001 от Асен
Спасов Каридов в режим на СИО и собственост
на Асен Спасов Каридов и Петя Цанева Каридова.
Пазарна стойност на имота – 7500 лв.
Недвижим имот – незастроен поземлен имот,
намиращ се в землището на с. Загоре, ЕКАТТЕ
30119, община Стара Загора, в местността Пашовката, с площ на имота 10,657 дка, представляващ ПИ № 083016 по плана за земеразделяне,
с начин на трайно ползване – складов терен,
ведно с всички извършени в имота подобрения,
при граници и съседи: имот № 000216; имот
№ 000207; имот № 083004; имот № 083005; имот
№ 083003, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 159, том VI, дело
№ 11004/2009 г., вписан в СВ – Стара Загора – дв.
вх. pег. № 8992 от 02.10.2009 г., акт № 107, том
№ 24, дело № 5148/2009 от Асен Спасов Каридов
в режим на СИО и собственост на Асен Спасов
Каридов и Петя Цанева Каридова. Пазарна стойност на имота – 108 837 лв.
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Асен Спасов Каридов и Петя
Цанева Каридова:
Лек а вт омоби л Мерцедес 50 0, рама
W DB129 0 6 61F 0 62 627,
и
двигател
№ 11996012034566Е100 с ДК № ЕВ 0002 АН. Първоначална регистрация 15.06.1993 г. Придобит с
договор за покупко-продажба на л.а. от 4.08.2006 г.
и собственост на Асен Спасов Каридов и Петя
Цанева Каридова. Пазарната стойност към настоящия момент е 2300 лв.
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Асен Спасов Каридов и Петя
Цанева Каридова:
Сумата 3670 лв., представляваща действителната стойност при прехвърляне по възмезден
начин с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 66, том II, рег. № 1618, дело
№ 241/2007, вписан в СВ – Трявна, дв. вх. рег.
№ 338 от 13.04.2007 г., акт № 54, том II, дело
№ 282/2007, от Асен Спасов Каридов и Петя Цанева
Каридова, на имот № 031036 с начин на трайно
ползване – нива, девета категория, в местността
Околийски чукар, целият с площ 3,000 дка, при
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граници и съседи: имот № 031036; имот № 031043;
имот № 031046; имот № 031052 и имот № 036032
с начин на трайно ползване – ливада, девета категория, в местността Могилите, целият с площ
4,845 дка, при граници и съседи: имот № 036030;
имот № 036031; имот № 000048; имот № 000069.
Сумата 23 000 лв., представляваща действителната стойност при прехвърляне по възмезден
начин с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 39, том I, pег. № 64, дело
№ 51/2003, вписан в СВ – Трявна, дв. вх. рег.
№ 64 от 17.03.2003 г., акт № 39, том № 1, дело
№ 51/2003 от Асен Каридов и Петя Каридова,
на апартамент № 5, намиращ се на ІІІ етаж в
жилищна сграда на ул. Бачо Киро 20, Трявна,
състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения, със ЗП 87,50 кв. м, при съседи:
изток и юг – общинско място, запад – стълбище,
север – улица, отгоре – тавански помещения,
и отдолу – Стефан Генчев Стефанов, заедно с
избено помещение № 6 от 5,17 кв. м и таванско
помещение № 3 над етажното тяло на сградата
от 11,76 кв. м, както и гараж № 3 в северната
част под триетажното тяло на сградата със ЗП
16,95 кв. м и 14,87 % ид. части от общите части
на сградата и отстъпеното право на строеж върху
държавно дворно място.
Сумата 107 570 лв., представляваща действителната стойност при прехвърляне по възмезден
начин с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 2, том I, рег. № 37, дело
№ 2/2009 г. вписан в СВ – Трявна, дв. вх. рег. № 5
от 8.01.2009 г., акт № 2, том I, дело 2/2009 г. от
Асен Спасов Каридов и Петя Цанева Каридова на
недвижим имот, намиращ се в Трявна, ул. Украйна 39, а именно: УПИ XV-2135 в кв. 86 по плана
на гр. Трявна, целият с площ 300 кв. м заедно
с построената в него двуетажна едноф амилна
жилищна сграда, при граници на имота: улица,
УПИ XIV-338, УПИ VI-337.
Сумата 44 993 лв., представляваща действителната стойност при прехвърляне по възмезден
начин с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 77, том I, рег. № 896, дело
№ 66/2004 г., вписан в СВ – Стара Загора, дв.
вх. рег. № 755 от 28.01.2004 г., акт № 141, том
№ ІІ, дело № 410/2004 от Асен Спасов Каридов
и Петя Цанева Каридова в незавършен вид:
апартамент № 6 на пети жилищен етаж, вход
Б, на новостроящата се жилищна сграда със ЗП
228,90 кв. м, състоящ се от дневна, кухня, три
спални, кабинет, две бани с тоалетна, клозет, три
тераси и коридор, заедно с прилежащото избено
помещение № 20, заедно с гараж № 8 в партерния
етаж на вх. Б, застроена площ 46,35 кв. м, както
и 45,20 % от общите части на сградата и общите
помещения за вх. Б (спортна зала, състояща се
от тенис зала, зала за фитнес, тоалетна и тераса
и помещение за хидрофор) на новостроящата се
жилищна сграда в дворно място, намиращо се
в Стара Загора, ул. Боруйград 2, съставляващо
парцел XXI-3718, 3719 в кв. 280Б по плана на
гр. Стара Загора, целият парцел 436 кв. м.
Сумата 136 800 лв., представляваща действителната стойност при прехвърляне по възмезден
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начин с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 66, том II, дело № 3763, дело
№ 258/2007, вписан в СВ – София, дв. вх. рег.
№ 75626 от 12.10.2007 г., акт № 167, том № 191, от
Асен Спасов Каридов и Петя Цанева Каридова
на апартамент № 39, намиращ се в София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, в жилищната
сграда на блок № 24А, вход Б, ет. V, с площ от
95,50 кв. м, състоящ се от две стаи, хол-столова,
бокс и други сервизни помещения, при съседи:
от север – улица, от юг – двор, изток – държавен апартамент и стълбище, запад – държавен
апартамен т, от горе – държавен апартамен т,
отдолу – държавен апартамент, заедно с мазе
№ 41, без посочена площ и съседи по нотариален
акт, както и 1,232 % идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
мястото.
Сумата 56 200 лв., представляваща 1/2 част
от действителната стойност при прехвърляне по
възмезден начин с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 77, том IV, рег.
№ 13654, дело № 655/2008 на нотариус № 268
по описа на Нотариалната камара, вписан в
СВ – София, дв. вх. рег. № 70661 от 29.09.2008 г.,
акт № 151, том № 173/2008 г. от Асен Спасов
Каридов и Петя Цанева Каридова, на еднофамилна двуетажна жилищна сграда, намираща се
в София, кв. Горна баня, ул. 752 № 10, застроена
на етаж и полуетаж, състояща се на приземния
етаж от: гараж с площ 18 кв. м, котелно помещение, мазе, помещение за въглища и коридор,
на първи етаж от: кухненски бокс, трапезария,
хол, две стаи и сервизни помещения със ЗП
80 кв. м, на полуетажа от: две стаи, таванско
помещение и сервизни помещения, със ЗП около 44 кв. м, заедно с правото на строеж върху
мястото, върху което е построена сградата, заедно с 1/2 идеална част от УПИ, върху който е
построена сградата с № IX-5 от кв. 92 по плана
на София, местността кв. Горна баня, целият с
площ 405 кв. м, при съседи: УПИ № Х-8, УПИ
№ IV-6, УПИ № VIII-4 и улица.
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Асен Спасов Каридов и Петя
Цанева Каридова:
Сумата 3000 лв., представляваща действителната стойност при прехвърляне по възмезден
начин на лек автомобил „Опел Вектра“, рама
W0L000087R1116207, и двигател C20LET14013572,
ЕВ 0900 А (нов № ЕВ 9880 АА). Първоначална
регистрация 12.09.1995 г. Продаден с договор за
продажба на л.а. от 3.09.2002 г.
Сумата 7950 лв., представляваща действителната стойност при прехвърляне по възмезден
начин на лек автомобил „Мерцедес Г 320“, рама
WDB46323117097463, и двигател с ДК № ЕВ 6699.
Първоначална регистрация 3.11.1994 г.
Сумата 16 000 лв., представляваща действителната стойност при прехвърляне по възмезден начин
на лек автомобил „Мерцедес С 320 ЦДИ“, рама
WDB2200261A248421, и двигател 61396030066659,
с ДК № ЕВ 6361 АВ. Първоначална регистрация
на 5.09.2001 г.
Сумата 7950 лв., представляваща действителната стойност при прехвърляне по възмезден на-
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чин на лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рама
WVWZZZ3BBZYE415758, и двигател ATJ073886,
ДК № ЕВ 6760 АВ. Първоначална регистрация
6.06.2000 г.
Сумата 35 000 лв., представляваща действителната стойност при прехвърляне по възмезден
начин на лек автомобил „БМВ 525 И“, рама
WBANA51080CM61392, и двигател 256S536043365,
ДК № ЕВ 7000 АН. Първоначална регистрация
12.11.2004 г.
Сумата 2400 лв., представляваща действителната стойност при прехвърляне по възмезден
начин на лек автомобил „Шевролет тракер“, рама
2CNBJ18V0M6916351, и двигател G16M324509, с
ДК № ЕВ 1291 АА. Първоначална регистрация
12.12.1991 г.
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с ал. 1 и
чл. 10 ЗОПДИППД (отм.) от Асен Спасов Каридов
и Петя Цанева Каридова:
Сумата 125 800 лв., представляваща действителната стойност при прехвърляне по възмезден
начин с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 176, том I, pег. № 284, дело
№ 165/2009, вписан в СВ – Трявна, дв. вх. рег.
№ 284 от 11.06.2009 г., акт № 176, том № 1, дело
№ 165/2009 от Асен Спасов Каридов и Петя Цанева
Каридова, на дворно място, представляващо имот
№ 000076 на около километър от строителните
граници на с. Белица, община Трявна, с ЕКАТТЕ
03513, извън регулация, бивш стопански двор
38 550 кв. м, по постановлението на ЧСИ рег.
№ 732 от 22.05.2009 г., а по скица на ОбС „Земеделие и гори“ – Трявна – 36 725 кв. м, заедно с
построените в имота сгради: 1. Производствена
сграда № 1 – масивна, със стоманена покривна
конструкция тип „ПРУНО“, и стоманобетонови
колони с площ 732 кв. м; 2. Производствена сграда
за подрастващи, масивна, с площ 441 кв. м; 3.
Производствена сграда – сухостойна, масивна,
с площ 803 кв. м; 4. Фуражна кухня, едноетажна сграда с площ 218 кв. м; 5. Пречиствателно
съоръжение с площ 260 кв. м; 6. Задължителна
лагуна с площ 500 кв. м; 7. Производствена сграда
№ 7 от 624 кв. м; 8. Производствени халета № 8
и № 9 с площ всяко едно 1008 кв. м; 9. Битовка
с площ 128 кв. м – двуетажна масивна сграда,
завършена на „червено“; 10. Обслужваща сграда с
площ 216 кв. м; 11. Канцелария № 12 – едноетажна масивна монолитна сграда с площ 52 кв. м и
задължителни лагуни, при общи граници на имота:
имот № 000208; имот № 000078; имот № 000077;
имот № 050006; имот № 000196; имот № 000202;
имот № 000196; имот № 066023; имот № 066051;
имот № 066050; имот № 066007; имот № 000203,
и до който има асфалтов път, електрифициран е
и е водоснабден.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) от
Асен Спасов Каридов:
Сума в размер 255 320 лв., представляваща
общият размер на сумите, с които се е обогатило проверяваното лице от предоставени заеми,
установени в наказателното производство, както
следва: Виолин Христов Стефанов – 37 000 лв.,
Никола Грозев Ненов – 300 лв.; Анна Николова
Филипова и Емил Павлов Филипов – 122 000 лв.,
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Пенчо Иванов Пенчев – 46 400 лв., Митко Атанасов Митков – 49 420 лв., „Валекс“ – ООД – 200 лв.
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) от
Асен Спасов Каридов:
Сумата 2500 лв., представляваща номиналната
стойност на придобитите 25 дружествени дяла,
всеки от които на стойност 100 лв., от капитала
на „Корона 85“ – ООД, ЕИК 200776600.
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9
ЗОПДИППД (отм.) от Петя Цанева Каридова:
Сумата 2500 лв., представляваща номиналната
стойност на придобитите 25 дружествени дяла,
всеки от които на стойност 100 лв., от капитала
на „Корона 85“ – ООД, ЕИК 200776600.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) от
Асен Спасов Каридов:
Сумата 1000 лв., представляваща действително
полученото от Асен Спасов Каридов при продажба с договор за продажба на дружествен дял
рег. № 4189 от 10.11.2011 г. по описа на нотариус
№ 094 на Нотариалната камара на 504 дружествени дяла от капитала на „Ралица“ – ЕООД,
ЕИК 107049200.
Сумата 5000 лв., представляваща действително
полученото от Асен Спасов Каридов при продажбата на дружествени дялове от „Лупи“ – ООД,
ЕИК 812171376, извършена с договори за покупкопродажба на дружествени дялове.
Сумата 5500 лв., представляваща действително полученото от Асен Спасов Каридов при
продажбата на дружествени дялове от „Валекс В.
В“ – ООД, ЕИК 107558934, извършена с договори
за прехвърляне на дружествени дялове.
Заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото до първото заседание за разглеждане на делото. Първото
съдебно заседание по делото е насрочено за
15.08.2017 г. от 14 ч.
2283
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 4 състав, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр.д.
№ 9438/2016 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Цветелин
Еленков Станчев с постоянен адрес: София, район
„Сердика“, ул. Лястовица 17, и настоящ адрес:
София, ж.к. Обеля 2, № 245, вх. В, ет. 5, ап. 61,
за отнемане на имущество на обща стойност
193 632,62 лв., описано, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
ЗОПДНПИ от Цветелин Еленков Станчев:
– сумата в размер 2500 лв., представляваща равностойността на 25 дружествени дяла в
капитала на „Евро Авто Трейд“ – ООД, ЕИК
175352597, със седалище и адрес на управление:
София, район „Илинден“, ж.к. Илинден № 55,
вх. А, ет. 7, ап. 19, с управител Антоанета Григорова Стефанова;
– сумата в размер 84 450,75 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG56FINV91501014666648, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Цветелин
Еленков Станчев;
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– сумата в размер 500 лв., постъпила от трето
лице по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG56FINV91501014666648, открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Цветелин
Еленков Станчев;
– сумата в размер 1790,17 лв., представляваща
равностойността от погасения кредит по сметка в
евро с IBAN BG77CRBA98982030082280, открита в
Алфа банка – клон България, с титуляр Цветелин
Еленков Станчев;
– сумата в размер 25 142,02 лв., постъпила
от трето лице по разплащателна сметка в щатски долари с IBAN 19851907, открита в „Банка
ДСК“ – Е А Д, с т и т ул я р Цветелин Еленков
Станчев;
– сумата в размер 16 217 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG41UNCR76301077447760, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Цветелин Еленков
Станчев;
– су мата в размер 1790 л в., внесена на
к ас а по к ар т ова сме т к а в левов е с I BA N
BG60UNCR76301038055718, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Цветелин Еленков
Станчев;
– сумата в размер 16 188,72 лв., внесена
на каса по картова сметка в левове с IBAN
BG17UNCR76301476035742, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Цветелин Еленков
Станчев;
– сумата в размер 3331,62 лв., представляваща равностойност та от погасени я кредит
по разплащателна сметка в левове с IBA N
BG69BPBI79421055201801, открита в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Цветелин Еленков
Станчев.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 ЗОПДНПИ от Цветелин Еленков Станчев:
– сумата в размер 12 147 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на лек
автомобил марка „Тойота“, модел „Аурис“, с peг.
№ СА 5558 ТА към датата на отчуждаването му
и преобразуваната сума за закупуването на лек
автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“, с peг.
№ СА 4573 ХР;
– сумата в размер 5267 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Сеат“, модел „Ибиза“, с
peг. № СА 3136 MB, рама: VSSZZZ6KZYR018113,
двигател № AGR299565, с дата на първа регист
рация 31.12.1999 г., цвят сив;
– сумата в размер 4760 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Форд“, модел „Фиеста“, с
peг. № СА 4227 МК, рама: WF0BXXGAJBYC55731,
двигател № YC55731, с дата на първа регистрация
7.06.2000 г., цвят сив металик;
– сумата в размер 13 088,34 лв., представляваща разликата между пазарната стойност на
лек автомобил марка „Пежо“, модел „206“, с peг.
№ СА 8952 МС към датата на отчуждаването
му и преобразуваната сума за закупуването на
лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 8“, с peг.
номер СА 8504 НТ;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
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на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 8“, с
peг. № СА 8504 НТ, рама: WAUZZZ4DZWN008718,
двигател без номер, с дата на първа регистрация
31.03.1998 г., цвят тъмносин металик;
– сумата в размер 3460 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
с peг. № СА 4573 ХР, рама: W0L0TGF08X8114972,
двигател № X16XEL20H38167, с дата на първа
регистрация 31.05.1999 г., цвят бял.
Съгласно определение от 7.03.2017 г. по гр.д.
№ 9438/2016 г. по описа на СГС, І ГО, 4 състав,
съдът определя двумесечен срок, считано от
датата на обнародване на обявлението, в който
трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет
на отнемане, могат да встъпят в делото, като
предявят претенциите си пред СГС.
Гражданско дело № 9438/2016 г. по описа на
СГС, І ГО, 4 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 27.09.2017 г. в 9 ч.
2271
Благоевградският окръжен съд, търговско
отделение, 3 състав, уведомява Джеймс Антъни Уолтън, британски гражданин, роден на
13.01.1974 г. в Уегбърг, с паспорт № 110653100,
издаден на 18.11.2008 г. от Паспортната агенция
на Великобритания, че е ответник по търговско
дело № 122/2015 г. по описа на същия съд, заведено от Ралица Пламенова Топчиева – синдик на
„Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън
2“ – ЕООД (в несъстоятелност). В двуседмичен срок считано от датата на обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“
ответникът Джеймс Антъни Уолтън може да
получи книжата, намиращи се в деловодството
на Окръжния съд – Благоевград, или да посочи
адрес, на който да му се връчат.
2289
Кюстендилският окръжен съд, търговска
колегия, с решение по т.д. № 37/2014 г. обявява
на основание чл. 632, ал. 4 ТЗ: прекратява производството по несъстоятелност на сдружение
„Център за младежки инициативи – Кюстендил“,
БУЛСТАТ 109575537, със седалище гр. Кюстендил
2500, община Кюстендил, област Кюстендил,
ул. Трифон Стефанов 10. Постановява заличаване
на сдружение „Център за младежки инициативи – Кюстендил“ от Регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел. Решението да се впише
в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по партидата на сдружение „Център за
младежки инициативи – Кюстендил“, БУЛСТАТ
109575537, със седалище гр. Кюстендил 2500, община Кюстендил, област Кюстендил, ул. Трифон
Стефанов 10, и да се обнародва в „Държавен
вестник“. Решението подлежи на обжалване в
двуседмичен срок от вписването му в Регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел по
партидата на сдружение „Център за младежки
инициативи – Кюстендил“ и от обнародването в „Държавен вестник“ пред Апелативния
съд – София.
2374
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ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
5. – Управителният съвет на Френско-Българска Търговска и Индустриална Камара (ФБТИК)
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 10.05.2017 г.
в 17 ч. в Гранд Хотел София на адрес: ул. Гурко 1,
София 1000, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността за периода 2016 г.; 2. приемане на финансовия отчет за периода 2016 г.; 3.
програма за дейността и бюджетни предвиждания
за 2017 г.; 4. разни. Всички членове на ФБТИК
са поканени да присъстват на общото събрание
лично или чрез упълномощен представител.
Писмените материали по дневния ред ще бъдат
на разположение на членовете на сдружението
на адрес: София, бул. Цар Освободител 8А, ет. 2.
Регистрацията на членовете на общото събрание
ще се извърши в 17 ч. в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 14, ал. 1 от устава на сдружението общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2362
5. – Генералният съвет на Конфиндустрия
България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 12.05.2017 г. в 10 ч. в София
Хотел Балкан, зала „Средец“, пл. Св. Неделя 5,
София, при следния дневен ред: 1. доклад на досегашния председател; 2. одобряване и приемане
на ГФО 2016 г.; 3. дебат сред членовете относно
дейностите на сдружението; 4. одобряване и приемане на евентуални промени в устава; 5. избор на
председател на Конфиндустрия България; 6. разни.
2323
12. – Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Асоциация
за жените адвокати“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 22 и 24 от устава на сдружението
и решение на УС от 10.03.2017 г. свиква редовно
общо събрание на 18.05.2017 г. в 15 ч. в София,
бул. Витоша 1А, ет. 3, залата на САК, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния бюджет
за 2017 г. и отчет за финансовата дейност на
сдружението за 2016 г.; 2. приемане на отчета за
дейността на управителния съвет за 2016 г.; освобождаване от отговорност на членовете на УС
и на председателя на сдружението за дейността
им до 18.05.2017 г.; 3. разни. Поканват се всички
членове на сдружението да присъстват лично или
чрез упълномощен представител. Материалите за
провеждане на събранието ще бъдат на разположение на членовете в седалището на дружеството.
При липса на кворум се прилагат разпоредбите
на чл. 27 ЗЮЛНЦ.
2395
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по вдигане на щанги“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 19.05.2017 г. в 9 ч. в София,
комплекс „Диана 3“, в залата за конференции
на етаж 2 в сградата, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
федерацията през 2016 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2016 г.; 3. определяне на
насоки за развитие на федерацията за периода
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2017 – 2018 г.; 4. освобождаване от отговорност
членове на управителния съвет за дейността им
до 31.12.2016 г.; 5. приемане промяна в наименованието на федерацията; 6. разни. Канят се
членовете на сдружението или техни упълномощени в съответствие с устава представители
да присъстват на събранието. Регистрацията на
членовете и техните пълномощници ще започне
в 8,30 ч. и ще приключи в 9 ч. Материалите за
заседанието и съответните проекторешения по
дневния ред са на разположение на адреса на
управление на сдружението.
2322
1. – Управителният съвет на сдружение „Българо-финландско дружество за приятелство“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 25.05.2017 г. в 17 ч. в София, ул. Александър Жендов 2, в залата на Културния институт
към МВнР при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на управителния съвет; 2. приемане на
изменения и допълнения на устава; 3. избор на
управителен съвет; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите. Поканват се всички членове на
дружеството да вземат участие в общото събрание.
2320
12. – Управителният съвет на сдружение
„Център за психологически изследвания“ – София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ по своя
инициатива свиква редовно общо събрание на
29.05.2017 г. в 17 ч. в София, ул. Г. С. Раковски
112, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността за 2016 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет за 2016 г.; 3. приемане
на основни насоки и програма за дейността на
сдружението за 2018 г.; 4. приемане на бюджет
на сдружението за 2018 г.; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час и се провежда
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
2396
1. – Управителният съвет на Сдружение за
териториален и екологичен просперитет, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на 31.05.2017 г. в 14 ч.
в офиса на сдружението в София, ул. Андрей
Сахаров 11, офис 21, при следния дневен ред:
1. приемане на годишен доклад за дейността и
на годишен финансов отчет на сдружението за
2016 г.; 2. приемане на отчет за дейността на УС
за 2016 г.; 3. приемане на промени в устава на
сдружението; 4. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете всеки работен ден в офиса на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
2358
6. – Управителният съвет на сдружение „Дигитална национална коалиция“, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава
на сдружението свиква редовно годишно отчетно
общо събрание на 2.06.2017 г. в 16 ч. в София,
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бул. България 111, ет. 5, офис 14, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
за 2016 г.; 2. финансов отчет за 2016 г.; 3. разни.
2341
6. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Благоевград, на основание чл. 83,
ал. 1 ЗА свиква извънредно общо събрание на
адвокатите, вписани в БлАК, на 3 и 4.06.2017 г. в
8,30 ч. в залата на БлАК в Благоевград, ул. Полк.
Димов 1, ет. 3, при следния дневен ред: 1. избор
на председател на АС; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
се отлага с един час по-късно независимо от
броя на присъстващите членове. Регистрацията
за участие се извършва в деня на ИОС от 8 ч.,
като участниците лично или чрез адвокат пълномощник, вписан в БлАК, при регистрацията си се
легитимират с адвокатска карта и/или писмено
пълномощно (за упълномощените). На основание
чл. 81, ал. 7 ЗА пълномощното се представя от
упълномощителя в АС в деня преди събранието
или от упълномощения при регистрацията му в
деня на събранието.
2342
6. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб СОД – Варна спорт“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.05.2017 г. в 17 ч. в седалището на сдружението
във Варна, ул. Бузлуджа 15, при дневен ред: обсъждане предложение на управителния съвет и
приемане на решение за прекратяване и ликвидация на сдружението.
2284
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Младежка организация „Св. Атанасий“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на 26.05.2017 г. в
18 ч. във Варна, бул. Вл. Варненчик 10, параклис
„Свети Иван Рилски“, при следния дневен ред: 1.
обсъждане и приемане отчета на управителния
съвет за дейността на сдружението за 2016 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на сдружението за 2016 г.; 3. текущи въпроси. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на 30.05.2017 г. в 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
2292
1. – Управителният съвет на „Сдружение на работодателите и индустриалците в Габрово – СРИГ,
Дързостта да бъдеш първи“ със седалище и адрес
на управление – Габрово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.05.2017 г.
в 17 ч. в седалището на сдружението – Габрово,
ул. Христо Смирненски 5, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишните отчети на управителния съвет за периода 2014 – 2016 г.; 2. избор
на членове на управителния съвет на СРИГ. 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.
2388
10. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество
„Сокол“ – Ихтиман, на основание чл. 26, ал. 3
ЗЮЛНЦ и решение от протокол № 2 от 23.03.2017 г.
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от заседание на УС на сдружението свиква общо
събрание на 4.06.2017 г. в 10 ч. в малкия салон
на читалище „Слънце“ – Ихтиман, при следния
дневен ред: 1. отчет на ръководството за дейността
на СЛР „ЛРД „Сокол“ – Ихтиман, през 2016 г.; 2.
отчет на контролния съвет за дейността на СЛР
„ЛРД „Сокол“ – Ихтиман, през 2016 г.; 3. одобряване на годишния финансов отчет на СЛР „ЛРД
„Сокол“ за 2016 г. и предложение за разпределение
на загубата и печалбата за 2016 г.; 4. промени в
устава на сдружението; 5. избор на представители/
делегати на сдружението в общото събрание на
НЛРС; 6. вземане на решение за разпореждане с
ДМА; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден с един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
2331
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство към СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Козлодуй, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.05.2017 г. в
17,30 ч. в сградата на училището при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на дейността на Съвета на
настоятелите за периода 1.01.2016 г. – 31.12.2016 г.;
2. приемане на план за дейността за 2017 г.; 3.
избор на членове на Съвета на настоятелите; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18,30 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
2273
1. – Управителният съвет (УС) на сдружение
„Инициатива „Обща памет“ – Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
17.05.2017 г. в 15,30 ч. на адрес: Кърджали, ул. Отец
Паисий 1, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността и бюджет на сдружението; 2.
освобождаване/избиране на председател на УС,
членове на УС и на контролния съвет; 3. разни.
Поканват се всички членове на сдружението или
упълномощени от тях лица да се явят на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
16,30 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
2272
13. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол“ – Оряхово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на 2.06.2017 г. в 10 ч. в сградата
на сдружението при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за 2016 г.; 2. отчет за
финансовото състояние на сдружението за 2016 г.;
3. отчет на ревизионната комисия за 2016 г.; 4.
приемане на финансов план, план за дейността и
щатно разписание; 5. определяне размера на членския внос за 2018 г.; 6. избор на общо събрание,
управителен съвет, председател на УС, ревизионна
комисия, председател на РК; представители в
общото събрание на НЛРС – СЛРБ; знаменосец;
7. организационни. Поканват се членовете на общото събрание да участват лично. 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.
2293
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5. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство ОДК Перник“ – Перник, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 31.05.2017 г. от 12 ч. в
сградата на ЦПЛР – ОДК Перник, при следния
дневен ред: 1. промяна на членовете на Съвета на
настоятелите и избор на нов състав; 2. промяна в
името на училищното настоятелство; 3. приемане
и изключване на членове на настоятелството; 4.
промяна на устава съобразно взетите решения в
цели, предмет на дейност и средства; 5. отпадане
на обявлението за свикване на общо събрание в
„Държавен вестник“; 6. разглеждане и приемане
на отчетния доклад на Съвета на настоятелите
за дейността на Училищното настоятелство за
периода от 2013 г. до 2016 г. вкл.; 7. разглеждане
и приемане на ГФО, баланса и бюджета на училищното настоятелство за 2016 г.; 8. разни.
2316
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Клуб Балин“, Пловдив, с решение от 23.03.2017 г. и на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 30.05.2017 г. в 18 ч. в седалището
на сдружението – Пловдив 4000, ул. Богомил 41,
ет. 5, ап. 13, при следния дневен ред: 1. доклад
за дейността на сдружението; 2. приемане на
промени в устава на сдружението; 3. избор на
нов управителен съвет. 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.
2361
18. – Управителният съвет на Тракийско
дружество „Войвода Руси Славов“ – Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 4, ал. 1,
т. 2 от устава свиква общо събрание на 10.06.2017 г.
в 11 ч. в сградата на дружеството – Дом „Тракия“,
с адрес Пловдив, ул. Димитър Талев 49, етаж 2,
като кани за участие делегираните свои членове,
определени съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от устава на
дружеството, при следния дневен ред: 1. промяна
на устава на Тракийско дружество „Войвода Руси
Славов“; 2. разглеждане на статут и членство на
Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ в
Съюза на тракийските дружества в България и
вземане на решение; 3. разни. Регистрацията на
присъстващите започва в 10,30 ч. на 10.06.2017 г.
на мястото на провеждане на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. За делово
провеждане на събранието УС кани всички делегирани членове на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ да се явят в деловодството на
сдружението в работно време в срок до 16 ч. на
8.06.2017 г., за да платят членския си внос, както
и да получат заверка в членската си карта или
нова такава, с която ще могат да се легитимират и
вземат участие в гласуването на общото събрание.
2326
9. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Мини Марица-изток“, Раднево, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на 19.05.2017 г. в 13 ч. в седалището на
сдружението – Раднево, ул. Георги Димитров 13,
зала № 1, ет. 2, в административната сграда на
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„Мини Марица-изток“ – ЕАД, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на
сдружението през 2016 г.; 2. приемане на финансов
отчет на сдружението за 2016 г. 3. освобождаване
от отговорност членовете на управителния съвет
за дейността им през отчетния период; 4. промени
в състава на управителния съвет и избор на нов
изпълнителен директор на клуба; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 15, ал. 6 от устава събранието ще се проведе
същия ден в 14 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
2363
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство „Св.
св. Кирил и Методий“ – Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
5.06.2017 г. в 17,15 ч. в учителската стая в сградата
на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Силистра,
ул. Плевен 1, при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя на училищното настоятелство
за периода 1.01.2016 г. – 31.12.2016 г.; 2. приемане
на решение за освобождаване на досегашните
членове на УС на сдружението и приемане на
нов УС; 3. промени в устава на сдружението; 4.
текущи въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
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същия ден в 18,15 ч., при същия дневен ред и на
същото място.
2287
9. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Футболен клуб „Извор – АМ“, с. Горски извор, община Димитровград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание (отчетно-изборно) на 9.05.2017 г.
в 10 ч. в седалището на сдружението в с. Горски
извор, Първи стопански двор, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2016 г.; проект за решение – ОС
приема годишния финансов отчет на сдружението за 2016 г.; 2. освобождаване от отговорност
на членовете на УС за дейността им през 2016 г.;
проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през
2016 г.; 3. приемане и освобождаване на членове на
сдружението; 4. във връзка с изтичане мандата на
УС – избор на нов УС; 5. промяна наименованието
на сдружението; 6. разни. Поканват се всички
членове да вземат участие в общото събрание.
Материалите по дневния ред са на разположение
всеки работен ден в седалището на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2348

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-650-05-134 от 29.08.2016 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 69 от 2016 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2017 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2017 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2017 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2017 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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