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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89
и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63
от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г.,
бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45,
86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г.,
бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г.,
бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73
и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от
2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.,
бр. 42 и 60 от 2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г.
и бр. 99 и 103 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 10, ал. 1 се създава изречение
второ: „Обстоятелствата относно съдебния
статус се установяват служебно.“
§ 2. В чл. 10а, ал. 1 се създава изречение
второ: „Обстоятелствата относно наличието
или липсата на обвинение, както и съдебният
статус се установяват служебно от органа по
назначаване.“
§ 3. В чл. 11 се създава нова ал. 3:
„(3) Директорите на дирекции от специализираната администрация на Агенция
„Митници“ могат да бъдат подпомагани от
заместник-директори.“
§ 4. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 15 думите „продължаване на
срока за реимпорт на върнати стоки“ се заменят
с „освобождаване от мита при реимпорт на
върнати стоки след изтичане на тригодишния
срок по чл. 203, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 952/2013“.
2. В ал. 4 се създава т. 14:
„14. началникът на митницата, компетентен
да издаде разрешението по т. 12, издава разрешение за използване на пломби от специален
тип, когато същите ще се използват във връзка
с разрешение за предоставяне на статус на

одобрен изпращач за поставяне на стоки под
режим съюзен транзит.“
3. В ал. 5 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
§ 5. В чл. 66 се създава ал. 3:
„(3) За целите на прилагане на чл. 217 от
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 министърът на финансите утвърждава образец на
квитанция, която се издава от митническите
органи при устно деклариране на стоки.“
§ 6. В чл. 229, ал. 6 думите „митните сборове“ се заменят с „митата“.
§ 7. В чл. 268 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 след думите „приложение 7201“ се добавя „или приложение 72-02“.
2. В ал. 3 след думите „приложение 72-01“
се добавя „или приложение 72-02“.
§ 8. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 34 думите „Министерството на финансите“ се заменят с „Агенция „Митници“.
2. Създава се т. 39:
„39. „Членове на едно семейство“ за целите
на чл. 127, параграф 1, буква „з“ от Регламент
за изпълнение (ЕС) 2015/2447 са съпрузите,
роднините по права линия – без ограничение в
степените, роднините по съребрена линия – до
четвърта степен включително, и роднините по
сватовство – до втора степен включително.“
§ 9. В приложение № 2 към чл. 193 в раздел I, т. 1, буква „б“ думите „може да бъдат
начислени“ се заменят със „са били начислени“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от
2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г.,
бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от
2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94
от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29,
54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г.,
бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г.,
бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97
и 103 от 2017 г.) в чл. 53, ал. 1, т. 1 след думите
„правната форма“ се поставя запетая, а думата
„при“ се заличава.
§ 11. От 1 януари 2018 г. до датата на привеждане в съответствие с изискванията на Закона за акцизите и данъчните складове, но не
по-късно от 1 юни 2018 г., лицата по чл. 103в,
ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове подават данни за въведеното/изведеното
количество акцизна стока по ред, определен
от министъра на финансите съгласно чл. 103а,
ал. 2 и 4 от Закона за акцизите и данъчните
складове.
§ 12. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм.,
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от
2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г.,

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г.,
бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101,
104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.,
бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88,
95 и 97 от 2016 г. и бр. 85, 92, 96 и 97 от 2017 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 118:
а) в ал. 4 се създават т. 7 и 8:
„7. изискванията към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и
към производителите, разпространителите и
ползвателите на такъв софтуер;
8. изискванията към лицата, извършващи
продажби чрез електронен магазин.“;
б) създават се ал. 14 – 18:
„(14) Производител/разпространител на
софтуер за управление на продажби в търговските обекти е длъжен да декларира в Националната агенция за приходите следните данни
и обстоятелства:
1. наименованието и версията на произвеждания/разпространявания от него софтуер;
2. че произвежданият/разпространяваният
от него софтуер отговаря на изискванията,
определени в наредбата по ал. 4;
3. че произвежданият/разпространяваният от
него софтуер не съдържа модули, позволяващи
заобикаляне на изискванията, определени в
наредбата по ал. 4;
4. че не произвежда/не разпространява софтуер, предназначен за промяна на функционалността на софтуера по т. 1 с цел заобикаляне
на изискванията, определени в наредбата по
ал. 4, както и за промяна, изтриване или друг
вид манипулиране на информацията в базата
данни, с която работи софтуерът.
(15) Редът за деклариране на данните и
обстоятелствата по ал. 14 се определя с наредбата по ал. 4.
(16) Националната агенция за приходите
създава и поддържа публичен електронен списък
на софтуерите за управление на продажби в
търговските обекти, за които са декларирани
данни и обстоятелства по ал. 14, достъпен на
интернет страницата на Националната агенция
за приходите. Редът за вписване и заличаване
от списъка, както и неговото съдържание се
определят с наредбата по ал. 4.
(17) Изискванията на ал. 14 не се прилагат
към интегрираните автоматизирани системи
за управление на търговската дейност и електронните системи с фискална памет.
(18) Лице, което използва софтуер за управление на продажби в търговски обект, е длъжно
да използва само софтуер, който е включен в
списъка по ал. 16.“
2. Създават се чл. 185а и 185б:
„Чл. 185а. (1) На производител/разпространител на софтуер, който декларира неверни
данни в декларацията по чл. 118, ал. 14, се
налага глоба – за физическите лица, които не
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са търговци, в размер от 1000 до 3000 лв., или
имуществена санкция – за юридическите лица
и едноличните търговци, в размер от 5000 до
10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на имуществената санкция – от 10 000 до 20 000 лв.
Чл. 185б. (1) На лице, което използва в
търговски обект софтуер за управление на
продажбите, невключен в списъка по чл. 118,
ал. 16, се налага глоба – за физическите лица,
които не са търговци, в размер от 1000 до
3000 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в
размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата е от 2000 до 6000 лв., а на
и м у ще с т в ен ат а с а н к ц и я – о т 10 0 0 0 до
20 000 лв.“
3. В чл. 186, ал. 1:
а) в т. 1 буква „д“ се изменя така:
„д) съхраняване на документи, издавани
от/във връзка с фискалните устройства или
интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, включително
и съхраняване на данни в контролна лента на
електронен носител;“
б) създава се т. 5:
„5. използва в търговски обект софтуер за
управление на продажбите, невключен в списъка по чл. 118, ал. 16.“
4. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създават т. 84, 85, 86 и 87:
„84. „Софтуер за управление на продажби
в търговски обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите
за реализацията му, използван за обработка
на информация за извършване на продажби
на стоки и/или услуги в търговски обект, за
които е налице задължение за издаване на
фискален бон.
85. „Производител на софтуер за управление
на продажби в търговски обект“ е лице, установено на територията на Европейския съюз,
което произвежда софтуер за управление на
продажби в търговски обект и го разпространява на територията на страната.
86. „Разпространител на софтуер за управ
ление на продажби в търговски обект“ е лице,
установено на територията на Европейския
съюз, което разпространява на територията на
страната софтуер за управление на продажби
в търговски обект.
87. „Електронен магазин“ е интернет-сайт,
чрез който се извършва продажба на стоки/
услуги чрез сключване на договор от разстояние
по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност
за избор, включване и изключване на стоки/
услуги в потребителска кошница, за въвеждане
на информация за купувача, адреса на доставка
и за избор на метод за плащане.“
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§ 13. В 6-месечен срок от влизането в сила на
този закон министърът на финансите привежда
наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за данък
върху добавената стойност в съответствие с
него. В наредбата се определят и срокове, в
които производителите/разпространителите
и ползвателите на софтуер за управление на
продажби в търговските обекти трябва да приведат дейността си в съответствие с нея и със
Закона за данък върху добавената стойност.
§ 14. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от
2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г.
и бр. 7 и 15 от 2018 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 126, ал. 4 думите „чл. 30, ал. 1, т. 8“
се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 9“.
2. Навсякъде в закона думите „чл. 30, ал. 1,
т. 11 от Закона за Комисията за финансов
надзор“ се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 12 от
Закона за Комисията за финансов надзор“.
§ 15. В Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77
от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от
2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г.,
бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от
2017 г. и бр. 15 от 2018 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 24б думите „чл. 73“ се заменят с
„чл. 152, ал. 1 и 2“.
2. В чл. 108:
а) в ал. 5 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“;
б) в ал. 6 думите „ал. 3, т. 11 – 13“ се заменят с „ал. 4, т. 11 – 13“;
в) в ал. 7 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 16. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр.,
бр. 16 от 2018 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 6 след думите „параграфи 2 и
3“ се добавя „от Регламент (EC) № 600/2014“.
2. В чл. 82, ал. 7, изречение първо думите
„ал. 4“ се заменят с „ал. 3“.
3. В чл. 113, ал. 3, изречение първо думите
„т. 18“ се заменят с „т. 19“.
4. В чл. 144, ал. 4 думите „чл. 141, ал. 2,
т. 12“ се заменят с „чл. 141, ал. 3, т. 12“.
5. В чл. 227 думите „на ДКД“ се заменят
с „на ОМД“.
6. В чл. 245, т. 1 думите „чл. 223, ал. 2“ се
заменят с „чл. 243, ал. 2“.
7. В чл. 285, ал. 1, т. 2, буква „б“ думите
„чл. 776, ал. 1, т. 3“ се заменят с „чл. 77б,
ал. 1, т. 3“.
8. В чл. 290, ал. 1:
а) в т. 2 думите „чл. 33, ал. 2 и 3“ се заменят
с „чл. 33, ал. 2“, а думите „чл. 227а, чл. 227в,
чл. 227г, ал. 1, чл. 227ж, чл. 227з, чл. 227м,
чл. 227н, чл. 227п“ се заличават;
б) в т. 14 думите „чл. 53, ал. 6“ се заменят
с „чл. 53, ал. 5“.
9. В чл. 292 навсякъде думите „т. 16“ се
заменят с „т. 17“.
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10. Създава се приложение към § 1, т. 10:
„Приложение
към § 1, т. 10
ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИЕНТИ
Раздел I
Клиенти, които се смятат за професионални
клиенти по отношение на всички инвестиционни
услуги, инвестиционни дейности и финансови
инструменти
1. Лица, за които се изисква издаването на
лиценз за извършването на дейност на финансовите пазари или чиято дейност на тези пазари
е регулирана по друг начин от националното
законодателство на държава членка, независимо от това дали е съобразено с директива на
Съюза, както и лица, получили разрешение за
извършване на тези дейности или по друг начин
регулирани от законодателството на трета държава, както следва:
а) кредитни институции;
б) инвестиционни посредници;
в) други финансови институции, които подлежат на лицензиране или се регулират по друг
начин;
г) застрахователни дружества;
д) предприятия за колективно инвестиране и
техните управляващи дружества;
е) пенсионни фондове и пенсионноосигурителните дружества;
ж) лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки или стокови деривати;
з) местни дружества;
и) други институционални инвеститори.
2. Големи предприятия, които отговарят поне
на две от следните условия:
а) балансово число – най-малко левовата
равностойност на 20 000 000 евро;
б) чист оборот – най-малко левовата равно
стойност на 40 000 000 евро;
в) собствени средства – най-малко левовата
равностойност на 2 000 000 евро.
3. Национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи, които участват
в управлението на държавния дълг, централни
банки, международни и наднационални институции като Световната банка, Международният
валутен фонд, Европейската централна банка,
Европейската инвестиционна банка, и други
подобни международни организации.
4. Други институционални инвеститори, чиято
основна дейност е инвестиране във финансови
инструменти, включително лица, които извършват секюритизация на активи или други сделки
за финансиране.
Раздел II
Клиенти, които могат да бъдат смятани по тяхно
искане за професионални клиенти
1. Идентификационни критерии:
Клиентите трябва да отговарят най-малко на
два от следните критерии:
а) през предходните 4 тримесечия лицето е
сключвало средно за тримесечие по 10 сделки
със значителен обем на съответен пазар;
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б) стойността на инвестиционния портфейл на
лицето, който включва финансови инструменти
и парични депозити, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро;
в) лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-малко от една година
на длъжност, която изисква познания относно
съответните сделки или услуги.
2. Процедура:
Клиенти извън тези по раздел I от приложението, включително организации от публичния
сектор, местни държавни органи, общините и
частни индивидуални инвеститори, може да
поискат от инвестиционния посредник спрямо
тях да не се прилагат някои от изискванията,
приложими за непрофесионалните инвеститори.
Инвестиционният посредник може да третира
такива клиенти като непрофесионални, ако те
отговарят на посочените по-долу изисквания и
при спазване на описаната процедура. За да бъдат
третирани като професионални клиенти, посочените лица могат да поискат да бъдат третирани
като професионални клиенти при спазване на
следното:
Инвестиционни ят посредник не може да
приема, че лицата по т. 1 притежават знания и
опит за пазара, сравними с тези на лицата по
раздел I, без да извърши необходимата оценка.
Инвестиционният посредник извършва оценка на
знанията и опита на клиента от гледна точка на
това дали клиентът може да взема инвестиционни
решения и да поема рисковете, свързани с конкретните сделки и услуги. Оценката се извършва
по отношение на лицата, които управляват и
представляват клиента или които имат право да
извършват съответните сделки от негово име и
за негова сметка.
а) клиентите трябва да поискат писмено пред
инвестиционния посредник да бъдат третирани
като професионални клиенти общо или във връзка
с определени инвестиционни услуги или сделки,
или с определен вид сделки или инвестиционен
продукт;
б) инвестиционният посредник е длъжен да
предупреди в писмен вид клиента, че той няма
да се ползва от съответната защита при предоставянето на услуги и извършването на дейности от
инвестиционния посредник, както и от правото
да бъде компенсиран от Фонда за компенсиране
на инвеститорите във финансови инструменти;
в) клиентът трябва да декларира в отделен от
договора документ, че е уведомен за последиците
по буква „б“;
г) преди да вземе решение клиентът да бъде
третиран като професионален клиент, инвестиционният посредник трябва да предприеме необходимите действия, за да е сигурен, че клиентът
отговаря на изискванията на т. 1.
Инвестиционният посредник прилага подходящи писмени вътрешни политики и процедури за
категоризиране на клиентите. Професионалните
клиенти следва да информират инвестиционния
посредник за всяка промяна, която може да доведе
до промяна в тяхната категоризация. В случай че
инвестиционният посредник установи, че даден
клиент е престанал да отговаря на условията,
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при които е категоризиран като професионален
клиент, предприема необходимите мерки за отразяване на промяната.“

§ 17. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37
от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г.,
бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и
101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 и
94 от 2012 г., бр. 103 и 109 от 2013 г., бр. 34,
61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76 от
2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г. и бр. 7 и 15
от 2018 г.) навсякъде думите „чл. 30, ал. 1, т. 5
от Закона за Комисията за финансов надзор“
се заменят с „чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за
Комисията за финансов надзор“.
§ 18. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г.,
бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г.,
бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г.,
бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от
2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102
от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57
от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г.
и бр. 7 и 15 от 2018 г.) в приложението към
чл. 27, ал. 1 в раздел IV, т. III и IV думите
„ред 6“ се заменят с „ред 5“.
§ 19. Параграфи 10 и 11 влизат в сила от
1 януари 2018 г., а § 15 и 16 влизат в сила от
16 февруари 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 1 март 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2514
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (обн.,
ДВ, бр. 33 от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г. и
бр. 97 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 3 след думата „граждани“ се добавя „в чужбина, включително“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по свободно“ се заменят
с „в областта на свободното“, а думите „глава трета от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел“ се заменят със „Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „който разглежда
всички въпроси във връзка с прилагането на
този закон“.
§ 3. В чл. 5, ал. 2 накрая се добавя „освен
в предвидените в този закон случаи“.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 числото „10“ се заменя с
„20“, а накрая се добавя „а за малки и средни
предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1
от Закона за малките и средните предприятия – 35 на сто“.
2. В ал. 2 след думите „като командировани“
се добавя „или изпратени“.
3. В ал. 5 думата „продължен“ се заменя с
„продължаван общо“, а накрая се добавя „освен в случаите по чл. 33к, ал. 2 от Закона за
чужденците в Република България“.
4. В ал. 6 след думите „необходими за“ се
добавя „регистрация на заетостта и за“.
5. В ал. 11 след думите „пребиваване и работа“ се поставя запетая и се добавя „когато
са единен документ“ и се поставя запетая.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „и чл. 24в“ се заличават.
2. В ал. 2, т. 2 думата „искането“ се заменя
със „заявлението“.
3. Създава се ал. 3:
,,(3) Лицата по ал. 2, т. 1 може да упражняват заетост без разрешение по чл. 7, ал. 3 след
регистрация от работодателя в Агенцията по
заетостта при условия и по ред, определени в
правилника за прилагане на закона.“
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 накрая се добавя „и членовете на
техните семейства“;
б) създава се т. 12:
„12. ползващи се с правата по чл. 25 от
Закона за борба с трафика на хора.“
2. В ал. 2 думите „т. 9 и 11“ се заменят с
„т. 9, 11 и 12“.
3. В ал. 3 след думата „командирован“ се
добавя „или изпратен“.
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4. В ал. 4 след думата „командирован“ се
добавя „или изпратен“.
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „уведомява“ се добавя
„писмено“.
2. В ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1
и 2“ и след думата „командированите“ се добавя
„или изпратените“.
3. В ал. 4 думата „командировката“ се заменя с „командироването или изпращането“, а
думата „лицето“ се заменя с „местното лице“.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 след думата „Швейцария“ запетаята
се заменя със съюза „или“, а думите „с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване
в Република България или“ се заличават;
б) в т. 6 думите „искането за предоставяне
на решение по чл. 7, ал. 3“ се заменят със
„заявлението“ и думите „чл. 76, ал. 1“ се заменят с „чл. 75а, ал. 2, чл. 76, ал. 2 и 3 и чл. 77,
ал. 1 и 2“;
в) в т. 7 след думата „уведомление“ се добавя
„по реда на чл. 24 от Закона за насърчаване
на заетостта“ и думите „внасянето на искането
за предоставяне на решение по чл. 7, ал. 3“ се
заменят с „подаване на заявлението“;
г) в т. 10 думите „внасяне на искането“ се
заменят с „подаване на заявлението“;
д) създават се т. 12 и 13:
„12. исканата продължителност надвишава
максимално допустимата обща продължителност без прекъсване на територията на Република България по чл. 7, ал. 5 или за съответния
вид разрешение;
13. работодателят има влязло в сила наказателно постановление по чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда в предходните 12 месеца преди
подаване на заявлението.“
2. В ал. 2 думите „3, 5, 6, 7, 8, 9 и 10“ се
заменят с „3 и 5 – 13“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Изпълнителният директор на Агенцията
по заетостта отказва регистрация на заетостта
на граждани на трети държави в случаите по
ал. 1.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3“.
§ 9. В чл. 12, ал. 1, т. 2 след думата „командирован“ се добавя „или изпратен“.
§ 10. В чл. 13 ал. 5 се отменя.
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Единното разрешение за пребиваване
и работа се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 24и от Закона за
чужденците в Република България и съдържа
предоставеното от изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта решение по чл. 7, ал. 3.“
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Решението по ал. 1 се предоставя в
20-дневен срок при спазване изискванията на
чл. 7, ал. 1 за граждани на трети държави, които:
1. кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа, или
2. притежават валидно разрешение за пребиваване на територията на Република България
за цели, различни от трудова заетост.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Срокът на решението по ал. 1 може да
бъде продължаван за срок до 12 месеца при
условията на чл. 7, ал. 5, когато няма прекъсване на заетостта.“
4. В ал. 4 т. 1 се отменя.
5. В ал. 5 думите „тригодишния срок“ се
заменят със „срока“, а накрая се поставя запетая и се добавя „без да се прилага условието
по чл. 5, ал. 2“.
§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думата „предоставянето“ се заменя с „предоставяне“, а накрая се добавя „или
изпращането“.
2. В т. 2 думите „продължително пребиваване
за целите на“ се заменят с „лице, преместено
при“.
3. Създава се нова т. 5:
„5. получили разрешение за пребиваване и
работа тип „Синя карта на Европейския съюз“;“.
4. Досегашната т. 5 става т. 6.
§ 13. В чл. 17, ал. 2 в текста преди т. 1
думите „чл. 7, ал. 1, т. 1, 3 и 4“ се заменят с
„чл. 7, ал. 1, т. 3 и 4“.
§ 14. Член 18 се отменя.
§ 15. В чл. 19 думата „осъществяват“ се
заменя с „извършват“.
§ 16. В чл. 21 ал. 5 се изменя така:
,,(5) Когато притежателят на Синя карта на
Европейския съюз е ползвал правата си по ал. 1
и 2 и не е започнал работа, както и когато не
са спазени разпоредбите на ал. 4, Агенцията
по заетостта изготвя мотивирано предложение
до Министерството на вътрешните работи за
отнемане или за неподновяване на Синята
карта на Европейския съюз.“
§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думата „предоставянето“ се заменя
с „предоставяне“, а накрая се поставя тире и
се добавя „за срока на командироването или
изпращането“.
2. Създава се т. 5:
„5. получили разрешение за лице, преместено
при вътрешнокорпоративен трансфер.“
§ 18. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „издава в 15-дневен“ се
заменят с „предоставя в 10-дневен“.
2. В ал. 3 след думите „без прекъсване“ се
добавя „в рамките на календарната година“.
§ 19. В чл. 29а, ал. 2 думите „в срок от 7
работни дни“ се заличават.
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§ 20. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думата „предоставянето“ се заменя
с „предоставяне“, а след думата „командировани“ се добавя „или изпратени“.
2. В т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя
„включително което произтича от споразумения
на Европейския съюз с трети държави“.
3. Създават се т. 5 и 6:
„5. са получили разрешение за пребиваване и
работа тип „Синя карта на Европейския съюз“;
6. са получили разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер.“
§ 21. В чл. 31, ал. 1 думата „издаваното“ се
заменя с „предоставеното“.
§ 22. В чл. 32, ал. 1 думата „уреждат“ се
заменя с „определят“, а думата „изпратени“
се заменя с „изпратените“.
§ 23. В чл. 33 думата „осъществяват“ се
заменя с „извършват“.
§ 24. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Този раздел не се прилага за граждани на трети държави, които:
1. кандидатстват за убежище или международна закрила или се ползват от временна
закрила;
2. упражняват правото си на свободно движение в Европейския съюз и Европейското
икономическо пространство;
3. са командировани или изпратени в рамките на предоставяне на услуги – за срока на
командироването или изпращането;
4. са получили разрешение за извършване
на дейност на свободна практика в Република
България;
5. са получили разрешение за пребиваване и
работа тип „Синя карта на Европейския съюз“;
6. са получили разрешение за сезонен работник;
7. са приети като научни работници за целите на провеждане на научноизследователски
проект по споразумение за прием с научноизследователска организация;
8. са приети в редовна форма на обучение във
висше училище или преминават краткосрочно
практическо обучение като част от обучението.“
§ 25. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Граждани на трети държави, които са
приети като научни работници и имат договор с научноизследователска организация за
провеждане на научно изследване в рамките
на научноизследователски проект, упражняват
заетост, включително академична, на територията на Република България без разрешение
за работа – за срока на продължителност на
проекта и с разрешено пребиваване съгласно
чл. 24б, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Граждани на трети държави, които
са приети като научни работници в друга
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държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария, може да упражняват
заетост, включително академична, на територията на Република България без разрешение
за работа при спазване на изискванията на
чл. 24б, ал. 7 и 9 от Закона за чужденците в
Република България.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) След приключване на научноизследователския проект по ал. 1 гражданинът на трета
държава има право в рамките на 9 месеца да
търси и да започне работа и да ползва посреднически услуги за заетост съгласно Закона
за насърчаване на заетостта – след подаване
на заявление за регистрация в Агенцията по
заетостта в срок до 7 работни дни.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея след
думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Договорът по ал. 1 съдържа условия
относно провеждането и приключването на
изследването, включително на територията
на други втори държави членки, когато това
е планирано.“
§ 26. В чл. 37 думата „осъществяват“ се
заменя с „извършват“.
§ 27. В чл. 38 ал. 2 се изменя така:
„(2) След приключване на обучението по
ал. 1 гражданинът на трета държава може да
се ползва от правата по чл. 36, ал. 3.“
§ 28. Създава се чл. 38а:
„Чл. 38а. (1) Граждани на трети държави, които са приети като стажанти по трудов договор
с условие за стажуване с местен работодател,
упражняват заетост на територията на Република България без разрешение за работа – за
срока на продължителност на стажа и с разрешено пребиваване съгласно чл. 24в, ал. 1 от
Закона за чужденците в Република България.
(2) Трудовият договор по ал. 1 съдържа
програма на стажа и условия за провеждане
на теоретично и практическо обучение.
(3) Случаите по ал. 1 се регистрират в
Агенцията по заетостта от работодателя, който
провежда стажа.“
§ 29. В глава втора, раздел VІ се създава
чл. 39а:
„Чл. 39а. Този раздел не се прилага за граждани на трети държави, които:
1. кандидатстват за убежище или международна закрила или се ползват от временна
закрила;
2. заедно с членовете на своите семейства и
независимо от гражданството си упражняват
правото си на свободно движение в Европейския съюз и Европейското икономическо
пространство, включително което произтича
от споразумения на Европейския съюз с трети
държави;
3. са получили разрешение за пребиваване и
работа тип „Синя карта на Европейския съюз“;
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4. са получили разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер;
5. са получили разрешение за сезонен работник;
6. са командировани или изпратени в рамките на предоставяне на услуги – за срока на
командироването или изпращането;
7. са получили разрешение за извършване
на дейност на свободна практика в Република
България.“
§ 30. В чл. 43, ал. 1, т. 2 след думата „командирован“ се добавя „или изпратен“.
§ 31. В чл. 49 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „свободно движение“
се поставя запетая и се добавя „включително
когато са командировани или изпратени в
рамките на предоставяне на услуги“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) От правата по ал. 2 се ползват и членовете на семейства по чл. 9, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 32. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. (1) От правата по чл. 49, ал. 2
се ползват и притежателите на разрешение
за продължително пребиваване като научни
работници, студенти, стажанти, ученици и
доброволци.
(2) Данъчните облекчения по чл. 49, ал. 2,
т. 12 не се прилагат, когато регистрираното или
обичайното местопребиваване на членовете
на семейството на научен работник, за които
той подава съответната декларация, е извън
територията на Република България.“
§ 33. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) От правата по чл. 49, ал. 2,
т. 3 – 9 се ползват и:
1. чужденците, получили разрешение за работа или разрешение за извършване на дейност
на свободна практика;
2. чужденците по чл. 9, ал. 3 и 4, както и
по чл. 24, ал. 3 в случаите на регистрация на
краткосрочна заетост.
(2) От правата по чл. 49, ал. 2, т. 3 – 6, 8 и
9 се ползват и чужденците с достъп до пазара
на труда по силата на международни договори,
сключени на основание чл. 62.“
§ 34. В чл. 55, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „включително в изпълнение на
Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно
европейска мрежа на службите по заетостта
(EURES), достъп на работниците до услуги за
мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти
(ЕС) № 492/2011 и (ЕС) № 1296/2013 (ОВ, L
107/1 от 22 април 2016 г.)“.
§ 35. В чл. 58, ал. 1 след думата „командироване“ се добавя „или изпращане“ и думите
„наредба на Министерския съвет“ се заменят
с „наредбата по чл. 5, ал. 3“.
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§ 36. В чл. 59, ал. 2 думите „лицата по чл. 27,
ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за насърчаване на заетостта“ се заменят с „посредници“ и думите
„от същия закон“ се заменят със „Закона за
насърчаване на заетостта“.
§ 37. В чл. 60 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думата „държава“ се поставя
запетая и се добавя „включително“.
2. В т. 2 след думата „командировани“ се
добавя „или изпратени“.
§ 38. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Република България представя доклади
на Европейската комисия, когато такива се
изискват, за прилагането на регламентите и
директивите в областта на трудовата миграция
и трудовата мобилност в сроковете, предвидени
в тях.“
2. В ал. 2 думата „Докладът“ се заменя с
„Докладването“.
§ 39. В чл. 69, ал. 1 след думите „приели на
работа командировани“ се добавя „или изпратени“, а думите „или командировани работници
и служители от трети държави“ се заменят с
„или от трети държави“.
§ 40. В чл. 72, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „приели на работа
командировани“ се добавя „или изпратени“,
а думите „или командировани работници и
служители от трети държави“ се заменят с
„или от трети държави“.
2. В т. 3 след думите „приели на работа
командировани“ се добавя „или изпратени“,
а думите „или командировани работници и
служители от трети държави“ се заменят с
„или от трети държави“.
§ 41. В чл. 73 след думата „командирован“
се добавя „или изпратен“.
§ 42. В чл. 75, ал. 2 след думите „приело на
работа командировани“ се добавя „или изпратени“, а думите „или командировани работници
и служители от трети държави“ се заменят с
„или от трети държави“.
§ 43. Създава се чл. 75а:
„Чл. 75а. (1) Чужденец – гражданин на трета
държава, който предоставя работна сила или
е приет като командирован или изпратен в
Република България в рамките на предоставяне на услуги без съответното разрешение
или регистрация в Агенцията по заетостта, се
наказва с глоба от 500 до 5000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на
работодател – физическо лице, за което чужденец предоставя работна сила или е приело
законно пребиваващи чужденци – граждани
на трети държави, без съответното разрешение
или регистрация в Агенцията по заетостта, а
на работодател – юридическо лице, се налага
имуществена санкция в размер от 2000 до
20 000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко
наказание.
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(3) Наказанието по ал. 1 се налага и в случаите, когато се извършва трудова дейност при
условията на чл. 24, ал. 3 от чужденец, който
притежава виза за краткосрочно пребиваване
на основание, различно от сезонна работа.
(4) Когато нарушенията по ал. 1 и 2 са извършени повторно, се налага глоба от 1000 до
10 000 лв., а на юридическите лица се налага
имуществена санкция в размер от 4000 до
40 000 лв.
(5) Наказанията по ал. 1 и 2 се налагат и в
случаите, когато се предоставя работна сила
при условията на чл. 8, ал. 1 от чужденец, който няма право на достъп до пазара на труда.
(6) Наказанията по ал. 2, 4 и 5 се налагат на
работодателя за всеки незаконно нает законно
пребиваващ чужденец.“
§ 44. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На местно лице, приело на работа командирован или изпратен работник или служител
от друга държава – членка на Европейския
съюз, държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или Конфедерация Швейцария, или работник
или служител от трета държава, което наруши
условията и реда за командироване или изпращане в рамките на предоставяне на услуги, се
налага глоба, съответно имуществена санкция
в размер 5000 лв., за всеки чужденец, а за
повторно нарушение – от 5000 до 10 000 лв.“
§ 45. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Работодател – физическо лице, който
наруши забраната на чл. 13, ал. 1, се наказва с
глоба от 750 до 7500 лв., освен ако не подлежи
на по-тежко наказание.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от работодател – юридическо лице, се
налага имуществена санкция в размер от 3000
до 30 000 лв.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Когато нарушенията по ал. 1 и 2 са извършени повторно, се налага глоба от 1500 до
15 000 лв., а на юридическите лица се налага
имуществена санкция от 6000 до 60 000 лв.
(4) Наказанията по ал. 1 – 3 се налагат на
работодателя за всеки нает незаконно пребиваващ чужденец.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1, които са юридически лица, не
могат“ се заменят с „ал. 2 не могат“.
§ 46. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) създават се т. 5а и 5б:
„5а. „Дейност на свободна практика“ е
дейността по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците
в Република България.
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5б. „Доброволец“ е гражданин на трета
държава, който е приет на територията на
дадена държава членка за участие в програма
за доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа служба.“;
б) в т. 8 накрая се добавя „при условията
на чл. 121а, ал. 1, т. 2, буква „а“ и ал. 2, т. 2
от Кодекса на труда“;
в) създават се т. 12а – 12в:
„12а. „Научен работник“ е гражданин на
трета държава, притежаващ докторска степен
или необходимата образователно-квалификационна степен на висшето образование за достъп
до докторски програми, избран от научноизследователска организация за разработване
на научноизследователски проект и приет на
територията на Република България за провеждане на научноизследователска дейност със
съответната квалификация.
12б. „Научно изследване“ е творчески процес, който се провежда систематично с цел да
се увеличи обемът на знанията, включително
познанията за човека, културата и обществото,
както и използването на този запас от знания
с цел да се намерят нови негови приложения.
12в. „Научноизследователска организация“
е публична или частна организация, която
провежда научни изследвания и е създадена в
съответствие с българското законодателство.“;
г) създава се т. 14а:
„14а. „Образователен проект“ е набор от
образователни действия, осъществявани от
училище на територията на Република България
в сътрудничество със сходни училища в трета
държава с цел обмен в областта на културата
и знанието.“;
д) създават се т. 15а и 15б:
„15а. „Посредник“ е лице по смисъла на
чл. 27, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за насърчаване
на заетостта.
15б. „Приемаща организация“ е научноизследователска организация, висше училище,
училище, организация, отговаряща за програма
за доброволческа дейност, или организация,
приемаща стажанти, които се намират на територията на Република България и са създадени
в съответствие с българското законодателство.“;
е) създава се т. 16а:
„16а. „Програма за доброволческа дейност“
е програма за практическа солидарна дейност,
призната от Република България или от Европейския съюз и преследваща нестопански
цели от общ интерес, като нейните дейности
се извършват безвъзмездно и с право на възстановяване на разходи, включително дневни.“;
ж) създават се т. 28а – 28д:
„28а. „Стажант“ е гражданин на трета държава, който има висше образование или който
участва в образователен курс за придобиване
на висше образование в трета държава, и
който е приет на територията на Република
България в рамките на програма за стаж за
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придобиване на знания, практически умения
и опит в условията на професионална среда.
28б. „Студент“ е гражданин на трета държава по смисъла на чл. 66, ал. 2 и 3 от Закона
за висшето образование, който се обучава в
редовна форма на обучение, което може да
включва предварителен подготвителен курс
и/или задължителен стаж.
28в. „Трудов договор с условие за стажуване“
е договорът по чл. 233б от Кодекса на труда.
28г. „Училище“ е публична или частна институция по смисъла на чл. 25, ал. 1 от Закона
за предучилищното и училищното образование,
която участва в програма за ученически обмен
или образователен проект.
28д. „Ученик“ е гражданин на трета държава по смисъла на чл. 173, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование,
който е приет на територията на Република
България в програма за ученически обмен
или в образователен проект, осъществявани
от училище.“;
з) създава се нова т. 32:
„32. „Членове на семейството на чужденец
с предоставено убежище или международна
закрила“ са лицата по смисъла на § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Закона за
убежището и бежанците.“;
и) досегашната т. 32 става т. 33.
2. В § 2:
а) точки 3 и 4 се отменят;
б) създава се т. 11:
„11. Директива 2016/801/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно
условията за влизане и пребиваване на граждани
на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа
дейност, програми за ученически обмен или
образователни проекти и работа по програми
„au pair“ (OB, L 132/21 от 21 май 2016 г.).“
Заключителни разпоредби
§ 47. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и
70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и
82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г.,
бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74,
82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9
и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16,
23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 15, 33, 97, 101 и 103
от 2016 г., бр. 97 от 2017 г. и бр. 14 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24, ал. 1:
а) в т. 17 накрая се поставя тире и се добавя
„по реда на чл. 24н“;
б) създава се т. 21:
„21. желаят да извършват доброволческа дейност в рамките на Европейската доброволческа
служба по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Закона
за младежта – по реда на чл. 24о.“
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2. Член 24б се изменя така:
„Чл. 24б. (1) Разрешение за продължително
пребиваване могат да получат и чужденци,
които притежават виза по чл. 15, ал. 1 и са
научни работници със сключен договор за
разработване на научноизследователски проект с научноизследователска организация със
седалище в Република България, включена в
регистъра по чл. 7б, ал. 1, т. 1 от Закона за
насърчаване на научните изследвания.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава за срок
не по-кратък от една година. В случай че срокът на договора е по-кратък, разрешението се
издава за срока на договора, удължен с 9 месеца, като може да се подновява при наличие
на основания за преиздаването му съгласно
Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност.
(3) Разрешението по ал. 1 се издава съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002
на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния
формат на разрешенията за пребиваване за
гражданите на трети страни, като в полето „тип
разрешение“ се отбелязва „научен работник“.
(4) Разрешението по ал. 1 се издава по ред,
определен с правилника за прилагане на закона.
(5) Дирекция „Миграция“, сектор/група
„Миграция“ при Столичната дирекция на
вътрешните работи или съответната областна
дирекция на Министерството на вътрешните
работи уведомява заявителя писмено за разрешението по ал. 1 не по-късно от 14 дни от
датата на подаването му.
(6) Разрешение за продължително пребиваване могат да получат и членовете на семейството на научен работник на основание
чл. 24, ал. 1, т. 13 за срока на разрешението
за пребиваване на научния работник, ако отговарят на условията по чл. 24, ал. 2.
(7) Чужденец, който е приет като научен
работник в друга държава – членка на Европейския съюз, може да извършва част от своите
научни изследвания в Република България за
срок до 180 дни в рамките на всеки период от
360 дни на основание на договор, сключен с
научноизследователска организация в първата
държава членка при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(8) В случаите по ал. 7 приемащата научноизследователска организация в първата
държава членка уведомява компетентните
органи на първата държава членка и на Република България за планираното провеждане
на част от научното изследване на територията
на Република България, в рамките на срока
на валидност на разрешението по ал. 1, при
условия и по ред, определени с правилника за
прилагане на закона.
(9) Разрешение по ал. 1 може да получи и
чужденец, който притежава валидно разрешение за пребиваване, издадено от първата държава членка, и който възнамерява да проведе
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част от научното си изследване в научноизследователска организация на територията на
Република България за срок, по-дълъг от 180
дни, но не повече от две години. За решението си Република България уведомява първата
държава членка.
(10) В случаите по ал. 9 разрешението се
издава съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г.
относно единния формат на разрешенията за
пребиваване за гражданите на трети страни,
като в полето „тип разрешение“ се отбелязва
„научен работник – мобилност“ със срок на
валидност до две години.
(11) Не се допуска едновременното уведомяване по ал. 8 и подаване на заявление за
издаване на разрешение по ал. 9. Заявлението
може да се подаде не по-късно от 30 дни преди
изтичането на срока, посочен в уведомлението.
(12) Разрешение по ал. 6 могат да получат
и членове на семейството на научен работник
по ал. 7 и 9, които притежават валидно разрешение за пребиваване, издадено от първата
държава членка – за срока до изтичането на
разрешението за пребиваване на научния работник на територията на Република България.
(13) Разрешение за продължително пребиваване за срок до 9 месеца могат да получат
и чужденците по чл. 36, ал. 3 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност.
Разрешението се издава по ред, определен с
правилника за прилагане на закона.
(14) В случай че научният работник или
членовете на неговото семейство не отговарят
или са престанали да отговарят на условията
за издаване на разрешение за пребиваване по
ал. 6, 7 и 9, дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи уведомява
първата държава членка с цел тяхното обратно
приемане на нейна територия без забавяне и
формалности. Това се отнася и за случаите,
когато изтече срокът на валидност на разрешението, издадено от първата държава членка,
или то бъде отнето по време на пребиваването
в Република България.“
3. Член 24в се изменя така:
„Чл. 24в. (1) Разрешение за продължително
пребиваване до една година могат да получат и
чужденците, които притежават виза по чл. 15,
ал. 1 и са приети като:
1. студенти в редовна форма на обучение
във висше училище;
2. ученици за обучение в средната степен на
образование в рамките на програма за обмен;
3. стажанти.
(2) Разрешение по ал. 1 могат да получат
и чужденци, които ще провеждат част от
обучението си на територията на Република
България, притежават валидно разрешение
за пребиваване, издадено от друга държава
членка, и са обхванати от програма на Съюза
или от многостранна програма, предвиждаща
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обучение в повече от една държава членка, или
от споразумение между две или повече висши
училища, от които поне едното е българско,
имат право на влизане и престой с цел провеждане на част от обучението си във висше
училище от една или няколко втори държави
членки за срок до една година.
(3) Чужденец, който притежава виза по
чл. 15, ал. 1 и не е обхванат от програма или
от споразумение по ал. 2, подава заявление
за получаване на разрешение по ал. 1 с цел
провеждане на част от обучението си във
висше училище на територията на Република
България.
(4) В случай на провеждане на стаж по
чл. 38а от Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност разрешението по ал. 1
се издава за срока на стажа, но не повече от
една година.
(5) Разрешението по ал. 2 се издава за срока
на обучението, но не повече от две години.
(6) Разрешение за продължително пребиваване за срок до 9 месеца могат да получат
и чужденците по чл. 38, ал. 2 от Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност.
(7) В случаите по ал. 1, 2 и 3 срокът на
валидност на паспорта или заместващия го
документ на чужденеца обхваща най-малко
искания срок на пребиваване.
(8) Разрешенията по ал. 1 и 2 се издават по
ред, определен с правилника за прилагане на
закона и съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г.
относно единния формат на разрешенията за
пребиваване за гражданите на трети страни,
като в полето „тип разрешение“ се отбелязва
„студент“.“
4. В чл. 24к, ал. 5 се създава изречение второ:
„При смяна на работодател по реда на Закона
за трудовата миграция и трудовата мобилност
се издава ново разрешение по ал 1.“
5. Създават се чл. 24н и 24о:
„Чл. 24н. (1) В случаите по чл. 24, ал. 1,
т. 17 разрешението за продължително пребиваване се издава въз основа на акта по чл. 27
от Закона за борба с трафика на хора.
(2) За срока на престоя си в страната
чужденците, получили разрешение по ал. 1,
се ползват с правата на лицата с разрешено
постоянно пребиваване с изключение на правото по чл. 35, ал. 2.
(3) Разрешение по ал. 1 не се издава на лица,
които не притежават документи за самоличност
и отказват съдействие за идентификация на
самоличността им.
Чл. 24о. (1) В случаите по чл. 24, ал. 1, т. 21
разрешението за продължително пребиваване
се издава съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г.
относно единния формат на разрешенията за
пребиваване за гражданите на трети страни,
като в полето „тип разрешение“ се отбелязва
„доброволец“.
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(2) Срокът на валидност на разрешението
по ал. 1 е съобразен със срока на споразумението с приемащата организация, но не
повече от една година.
(3) Дирекция „Миграция“, сектор/група
„Миграция“ при Столичната дирекция на
вътрешните работи или съответната областна
дирекция на Министерството на вътрешните работи уведомява заявителя писмено за
разрешението по ал. 1 не по-късно от 14 дни
от датата на подаването му.
(4) Разрешението по ал. 1 се издава по
ред, определен с правилника за прилагане
на закона.
(5) В случаите по ал. 1 срокът на валидност
на паспорта или на заместващия го документ
на чужденеца следва да обхваща най-малко
искания срок на пребиваване.“
6. В чл. 26:
а) в ал. 2 след думата „24м“ се добавя
„24н, 24о“;
б) създава се нова ал. 9:
„(9) Отказва се издаването на разрешение
за пребиваване или продъл жаване срока
на пребиваване на чужденец, когато предоставеното разрешение или представените
документи са полу чени с измама или са
неистински или подправени.“;
в) създава се ал. 10:
„(10) Отказва се продължаване на срока
на пребиваване, когато чужденецът пребивава на територията на Република България
за цели, различни от тези, за които е било
разрешено пребиваването му – в случаите по
чл. 24, ал. 1, т. 21, чл. 24б и 24в.“;
г) досегашната ал. 9 става ал. 11.
7. В чл. 33к:
а) в ал. 5 се създава изречение второ: „При
смяна на работодател по реда на Закона за
трудовата миграция и трудовата мобилност
се издава ново разрешение по ал. 1.“;
б) в ал. 6 думите „могат да получат“ се
заменят със „се издава на“ и думите „чл. 24б,
чл. 24к и чл. 24м, лицата по чл. 24л, както
и“ се заменят с „чл. 24м, както и на“.
8. В чл. 33п, ал. 4 след думите „Дирекция
„Миграция“ се поставя запетая и се добавя
„сектор/група „Миграция“ при Столичната
дирекция на вътрешните работи или съответната областна дирекция на Министерството
на вътрешните работи“.
9. В чл. 33р ал. 1 се изменя така:
„(1) Членовете на семейството на притежателя на разрешение за лице, преместено
при вътрешнокорпоративен трансфер, могат
да получат разрешение за продължително
пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 13
за срока на пребиваване на титуляря, ако
отговарят на условията на чл. 24, ал. 2.“
10. В чл. 40, ал. 1, т. 1 след думите „чл. 24м“
се добавя „чл. 24н, 24о“.
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11. В чл. 45:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Работодателят или приемащата организация поема разноските за връщане на незаконно
пребиваващия гражданин на трета държава.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
12. В чл. 48:
а) в ал. 1, т. 2 думата „трудова“ и запетаята
след нея се заличават;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите „ал. 1 и 2“ се заменят с
„ал. 1“.
13. Член 48в се отменя.
14. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 1к:
„1к. „Програма на Съюза или многостранна
програма, предвиждаща обучение в повече от
една държава членка“ е програма, финансирана
от Европейския съюз или неговите държави
членки, за насърчаване на мобилността на
чужденци в рамките на ЕС или на територията
на съответните държави членки, участващи в
съответната програма.“
§ 48. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от
2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г.,
бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от
2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и
100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32 от
2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от
2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97 и 101 от
2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г. и бр. 14 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9:
а) създава се нова ал. 3:
,,(3) В срока по ал. 1 при смяна на работодател лицето е длъжно да подаде заявление
за издаване на ново разрешение по чл. 59,
ал. 2, т. 7 и 7б. Новото разрешение се издава
за срок до изтичане на срока на валидност на
предишното.“;
б) досегашната ал. 3 става ал. 4.
2. В чл. 14 ал. 3 се изменя така:
„(3) На продължително или постоянно
пребиваващите в Република България чужденци – членове на семействата на граждани
на ЕС, на граждани на държави – страни по
Споразумението за Европейското икономическо
пространство, и на Конфедерация Швейцария,
които не са граждани на ЕС, Европейското
икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени
международни договори с ЕС са упражнили
правото си на свободно придвижване при
условията и по реда на Закона за влизането,
пребиваването и напускането на Република
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България на гражданите на Европейския съюз,
които не са български граждани, и членовете
на техните семейства, се издават документи за
пребиваване – „карта за пребиваване на член
на семейството на гражданин на Съюза“.“
3. В чл. 59, ал. 2:
а) в т. 2а след думата „основание“ се добавя
„чл. 24, ал. 1, т. 18 и“;
б) създават се т. 13 – 17:
„13. разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване „научен
работник – мобилност“ – издава се от органите
на Министерството на вътрешните работи със
срок на валидност до две години;
14. разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване „студент“ – издава се от органите на Министерството на
вътрешните работи със срок на валидност до
една година;
15. разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване „ученик“ – издава се от органите на Министерството на
вътрешните работи със срок на валидност до
една година;
16. разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване „стажант“ – издава се от органите на Министерството на
вътрешните работи със срок на валидност до
една година;
17. разрешение за продължително пребиваване на чужденец с отбелязване „доброволец“ – издава се от органите на Министерството
на вътрешните работи със срок на валидност
до една година.“
§ 49. В Закона за борба с трафика на хора
(обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 86 от 2005 г.,
бр. 33 от 2008 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 68 и 84 от
2013 г. и бр. 79 от 2015 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 15 накрая се поставя запетая и се
добавя „без да се допуска пряка или непряка
дискриминация, привилегии или ограничения,
основани на народност, произход, етническа
принадлежност, лично положение, пол, сексуална ориентация, раса, възраст, политически и
религиозни убеждения, членуване в синдикални
и други обществени организации и движения,
семейно, обществено и материално положение и наличие на психически и физически
увреждания“.
2. В чл. 25, т. 1 думите „в страната на чужди граждани“ се заменят с „на територията
на Република България за граждани на трети
държави – по реда на Закона за чужденците в
Република България“.
3. Член 28 се отменя.
§ 50. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.;
изм., бр. 98 и 105 от 2016 г. и бр. 58 и 99 от
2017 г.) в чл. 9, ал. 2, т. 3 се правят следните
изменения:
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1. Буква „а“ се изменя така:
„а) с разрешено дългосрочно или постоянно
пребиваване, както и за членовете на техните
семейства;“.
2. Буква „б“ се изменя така:
„б) с разрешено продължително пребиваване,
както и за членовете на техните семейства;“.
3. Буква „е“ се изменя така:
„е) търсещи или получили право на убежище
или международна закрила.“
§ 51. В Закона за младежта (обн., ДВ, бр. 31
от 2012 г.; изм., бр. 68 от 2013 г. и бр. 14 от
2015 г.) в чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Младежите доброволци – граждани на
трети държави, могат да получат разрешение
за пребиваване на територията на Република
България за осъществяване на доброволческа
дейност в рамките на Европейската доброволческа служба в съответствие със Закона за
чужденците в Република България.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) В случаите по ал. 2 се сключва споразумение между доброволеца и приемаща организация на територията на Република България.
(4) Споразумението по ал. 3 включва:
1. описание на дейността;
2. продължителност;
3. мястото на осъществяване;
4. контрола по осъществяването;
5. условията за покриване на разходите за
издръжка и настаняване на доброволеца;
6. предварително обучение, което доброволецът трябва да премине.“
§ 52. В Закона за обществените поръчки
(обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от
2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 7, 15
и 17 от 2018 г.) в чл. 54, ал. 1, т. 6 след думите
„Кодекса на труда“ се добавя „или чл. 13, ал. 1
от Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност“.
§ 53. В Закона за насърчаване на заетостта
(обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм., бр. 54 и 120
от 2002 г., бр. 26, 86 и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81
от 2004 г., бр. 27 и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и
48 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109
от 2008 г., бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49,
59, 85 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7
от 2012 г., бр. 15, 68 и 70 от 2013 г., бр. 54 и 61
от 2014 г., бр. 54, 79, 101 и 102 от 2015 г., бр. 33,
59 и 88 от 2016 г. и бр. 97 и 103 от 2017 г.) в
чл. 18, ал. 3 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. лицата с предоставено убежище или
международна закрила;
3. лицата, ползващи се с правата по чл. 29,
ал. 3 от Закона за убежището и бежанците.“
§ 54. В срок до 23 май 2018 г. Министерският
съвет по предложение на министъра на труда и
социалната политика привежда в съответствие
с този закон правилника за прилагането му.
§ 55. Законът влиза в сила от 23 май 2018 г.
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Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 1 март 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2515

УКАЗ № 75
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за местното самоуправление и местната администрация, приет от 44-то Народно събрание
на 1 март 2018 г.
Издаден в София на 12 март 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм.,
бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г.,
бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г.,
бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г.,
бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г.,
бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30
и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и
108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г.,
бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.;
Решение № 4 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г.,
бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1, 19 и
53 от 2014 г., бр. 39, 43 и 51 от 2016 г., бр. 9,
99 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 24 се създават ал. 5, 6 и 7:
„(5) Председател на общински съвет, който преди избирането му за председател на
общинския съвет е работил в държавно или
в общинско учреждение или предприятие, в
търговско дружество с повече от 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала
или в бюджетна организация, има право след
прекратяване на правомощията му като председател на общинския съвет да заеме предишната
си длъжност, а в случаите, когато тя е закрита – друга равностойна длъжност в същото
или, с негово съгласие, в друго държавно или
общинско учреждение или предприятие, или
в търговско дружество с повече от 50 на сто
държавно или общинско участие в капитала
или в бюджетна организация.
(6) Когато предишната длъжност по ал. 5
е заета от друго лице, правоотношението с
това лице се прекратява без предизвестие.
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(7) Разпоредбите на ал. 5 и 6 не се прилагат, когато председателят на общинския
съвет е заемал друга изборна или мандатна
длъжност преди избирането му за председател на съвета.“
§ 2. Член 29а се изменя така:
„Чл. 29а. (1) В ст ру кт у рата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на
общинския съвет и на неговите комисии и
осъществява организационно-техническото
и административно обслужване на тяхната
дейност. Звеното е на пряко подчинение на
председателя на общинския съвет.
(2) Числеността на служителите в звеното
се включва в общата численост на общинската администрация и заедно с щатното му
разписание се утвърждава по реда на чл. 21,
ал. 1, т. 2 по предложение на председателя
на общинския съвет.
(3) Служителите в звеното подпомагат
дейността на председателя на общинския
съвет при осъществяване на правомощията
му по подготовката, свикването и провеждането на заседанията на общинския съвет
и на неговите комисии.
(4) Председателят на общинския съвет
у т върж дава д л ъж ност ни т е харак т ерист ики, ръководи и контролира дейност та на
служителите в звеното. Оценяването на изпълнението на длъжността на служителите
в звеното се извършва от председателя на
общинския съвет.
(5) Организацията на дейността и функциите на звеното се определят в правилника
по чл. 21, ал. 3.
(6) Служителите в звеното се назначават
и освобождават от кмета на общината по
предложение на председателя на общинския
съвет. Кметът на общината не може да назначава или да освобождава служители в
звеното, за които не е направено писмено
предложение от председателя на общинския
съвет.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 1 март 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2516

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във
връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република
България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
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РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка
с приватизацията и планираната продажба на
дружествата на ЧЕЗ Груп в България.
2. Комисията се състои от 15 народни представители – по трима от всяка парламентарна
група.
3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: Жельо Иванов Бойчев.
Членове:
Делян Александров Добрев,
Валентин Алексиев Николов,
Димитър Николов Лазаров,
Таско Михайлов Ерменков,
Крум Костадинов Зарков,
Петър Христов Петров,
Николай Веселинов
Александров,
Александър Николаев Сабанов,
Рамадан Байрам Аталай,
Елхан Мехмедов Кълков,
Сергей Манушов Кичиков,
Полина Цветославова ЦанковаХристова,
Албена Владимирова
Найденова,
Пламен Трифонов Христов.
4. Комисията се избира за срок от един месец.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 14 март 2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
2968

ПРЕЗИДЕНТ
Н А РЕПУ БЛИК АТА
УКАЗ № 69
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, на
20 май 2018 г.
Издаден в София на 7 март 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
2752
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М И Н ИС Т ЕРСК И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
ОТ 10 МАРТ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2018 г. по бюджета на община Хайредин,
област Враца
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери
за други целеви разходи в размер 3 млн. лв.
по бюджета на община Хайредин за 2018 г.
за неотлож ни ремон т но-възстанови телни
дейности на язовирите – собственост на общината, включително за възстановяване на
техническата годност на съоръженията.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2018 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2018 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2018 г., включително по бюджетните взаимоотношения на община Хайредин
с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от
Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кмета на община Хайредин.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
10 март 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2787

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
ОТ 13 МАРТ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти
и програми, съфинансирани от Европейския
съюз, приета с Постановление № 285 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 97
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 5 и 90 от 2010 г.,
бр. 7 от 2011 г., бр. 6 от 2012 г., бр. 60 от 2014 г.
и бр. 55 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Процедурите по чл. 1 се прилагат за:
1. предприсъединителните фондове, инструменти и програми;
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2. съфинансираните със средства от ЕС
фондове, инструменти и програми през програмен период 2007 – 2013 г.;
3. фондовете, инструментите и програмите през програмен период 2014 – 2020 г.,
останали извън обхвата на Наредбата за
администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
(НАНЕСИФ) (обн., ДВ, бр. 57 от 2016 г.; изм.,
бр. 55 от 2017 г.).“
§ 2. В чл. 8, т. 1 след думите „отделни
лица“ се поставя точка и се създава изречение
второ: „Сигнали за нередности са и окончателните доклади на Изпълнителна агенция
„Одит на средствата от Европейския съюз“.“
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) За Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014 – 2020, Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020 и Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 информацията за сигналите
се въвежда в модул „Проверки“, подмодул
„Сигнали за нередности“ в Информационната система за управление и наблюдение на
средствата от ЕС в РБ 2014 – 2020 (ИСУН
2020). Служителят, на когото е възложено
извършването на проверката по сигнала, или
служителят по нередностите в съответния
административен орган в срок до три работни
дни от възлагането въвежда обстоятелствата, подлежащи на вписване в ИСУН 2020.
Обстоятелства, открити на по-късен етап и
подлежащи на вписване, се въвеждат в срок
до три работни дни от откриването им.“
2. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) В случаите по ал. 5 регистърът се
генерира автоматично чрез справка от електронната система и предоставя информацията за сигналите като съдържание и форма
съгласно приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 и
чл. 15, ал. 1 от НАНЕСИФ.
(7 ) З а Ф о н д „С о л и д а р н о с т “ н а Е С
2014 – 2020 регистърът на сигналите за нередности се поддържа в електронен формат
съгласно приложение № 1 към чл. 9, ал. 1
и чл. 15, ал. 1 от НАНЕСИФ. Служителят,
на когото е възложено извършването на
проверката по сигнала, или служителят по
нередностите в съответния административен
орган в срок до три работни дни от възлагането въвежда обстоятелствата, подлежащи на
вписване в регистър на постъпилите сигнали
и установените нередности, поддържан в
електронен формат, съгласно приложение № 1
към чл. 9, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от НАНЕСИФ.
Обстоятелства, открити на по-късен етап и
подлежащи на вписване, се въвеждат в срок
до три работни дни от откриването им.
(8) Ръководителите на структурите, администриращи европейски фондове, инстру-
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менти и програми следят за своевременното
актуализиране и попълване на информацията
за сигналите за нередност.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 9.
§ 4. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) За Фонд „Убежище, миграция
и интеграция“ 2014 – 2020, Фонд „Вътрешна
сигурност“ 2014 – 2020 и Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане 2014 – 2020 информацията за
нередностите се въвежда в срок до три работни дни от датата на издаване на акта по
чл. 14, ал. 1 в модул „Проверки“, подмодул
„База данни нередности“ в ИСУН 2020.
(2) В слу чаите по ал. 1 регист ърът се
генерира автоматично чрез справка от електронната система и предоставя информацията
за нередностите като съдържание и форма
съгласно приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 и
чл. 15, ал. 1 от НАНЕСИФ.
(3) З а Ф о н д „С о л и д а р н о с т “ н а Е С
2014 – 2020 рег ист ърът за нередност и се
поддържа във формат съгласно приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от
НАНЕСИФ, като информацията за нередностите се въвежда в срок до три работни дни
от датата на издаване на акта по чл. 14, ал. 1.“
§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Всеки нов случай на нередност по
преходния финансов инструмент, частта за
Шенген от Инструмента за подобряване на
бюджетните парични потоци и за подпомагане
изпълнението на Шенгенското споразумение
(Инструмента Шенген), двустранните програми за трансгранично сътрудничество по
вътрешните граници на ЕС между Република
България – Република Гърция и Република
България – Румъния за програмен период
20 07 – 2013 г., двуст ранните прог рами за
трансгранично сътрудничество по външните
г раници на ЕС меж ду Република Българи я – бивша Югославска реп ублика Македония, Република България – Република
Сърбия и Република България – Република
Турция за програмен период 2007 – 2013 г.,
Обща програма „Солидарност и управление
на миграционните потоци“, Фонд „Солидарност“ на ЕС 2014 – 2020, многонационални и
други програми, съфинансирани от бюджета
на ЕС, се вписват в регистъра за нередности
под национален идентификационен номер,
поставен от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) За всяка нова нередност по програмите
по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“
2014 – 2020 и Фонд „Вътрешна сигурност“
2014 – 2020 и Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
2014 – 2020 ИСУН 2020 генерира пореден
национален идентификационен номер.“
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§ 6. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 1 след думите „където прагът е 4000 евро финансово изражение на
нередността от европейското финансиране“
се добавя „и програмите за трансгранично
сътрудничество по външните граници на
ЕС (2007 – 2013), при които не се прилага
правилото за праг“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Сроковете по ал. 3 не се прилагат за
програмите за трансгранично сътрудничество
по външните граници на ЕС (2007 – 2013), за
които се прилага чл. 19 от Регламент (ЕО)
№ 718/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г.
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006
на Съвета за създаване на Инструмент за
предприсъединителна помощ (ИПП) (ОВ, L
170, 29.06.2007 г.).“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. за Инструмента Шенген, двустранните
програми за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС меж ду
Реп ублика Българи я – Реп ублика Гърци я
и Република България – Румъния за програмен период 2007 – 2013 г., двустранните
програми за трансгранично сътрудничество
по външните граници на ЕС между Република България – бивша Югославска република
Македония, Република България – Република
Сърбия и Република България – Република
Турция за програмен период 2007 – 2013 г.,
Обща програма „Солидарност и управление на
миграционните потоци“, многонационални и
други програми, съфинансирани от бюджета
на ЕС – до дирекция АФКОС чрез изпращане
на уведомление на хартиен носител съгласно
приложение № 1;“
б) създават се т. 5 и 6:
„5. за Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014 – 2020 и Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020 – до дирекция АФКОС
чрез въвеждането им в ИСУН 2020;
6. за Операт и вна п р ог ра ма за х ра н и
и/и л и основно мат ериа л но под пома га не
2 014 – 2 02 0 – до д и рек ц и я АФКОС и до
ръководителя на сертифициращия орган в
Министерството на финансите чрез въвеждането им в ИСУН 2020.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми,
докладват всички нови случаи на нередности, последващите действия и промените
по вече докладвани случаи на нередности
по чл. 17, ал. 2, т. 3 по електронен път до
дирекция АФКОС и чрез предоставения от
ОЛАФ достъп до електронната система за
управление на нередности (IMS) в сроковете
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по чл. 17, ал. 3 съгласно приложимото законодателство на ЕС.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) З а Ф о н д „С о л и д а р н о с т “ н а Е С
2014 – 2020 всички нови случаи на нередности, последващите действия и промените
по вече докладвани случаи на нередности се
докладват на национално ниво до дирекция
АФКОС в сроковете по чл. 17, ал. 3 на електронен носител чрез изпращане на копие от
регистъра за нередностите.“
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) При докладване по ал. 1, 2, 3 и 4 и
при деклариране по ал. 5 и 6 структурите,
администриращи европейски фондове, инструменти и програми, изпращат в сроковете
по чл. 17, ал. 3 писмо до дирекция АФКОС
съгласно приложение № 3.“
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) За Фон д „Уб еж и ще, м и г ра ц и я и
интеграция“ 2014 – 2020, Фонд „Вътрешна
сигурност“ 2014 – 2020 и за Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане 2014 – 2020 информацията по
ал. 7 се генерира чрез справка от ИСУН 2020.“
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 8. В чл. 19, ал. 3 думите „чл. 17, ал. 4“
се заменят с „чл. 17, ал. 5“.
§ 9. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „до двустранните
програми за трансгранично сътрудничество
по чл. 2, т. 6“ се заменят с „до програмите за
трансгранично сътрудничество по външните
граници на ЕС (2007 – 2013)“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Предоставянето на информацията по
ал. 1 се извършва, като дирекция АФКОС
осигурява достъп до електронната система
за управление на нередности, предоставена
от ОЛАФ.“
§ 10. В чл. 26 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „За целите на“ се
добавя „докладването“ и се поставя запетая.
2. Създава се ал. 3:
„(3) За целите на докладването, отчитането
и наблюдението на случаите на установени
нередности Управляващият орган на Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане 2014 – 2020, Отговорният орган на Фонд „Убежище, миграция
и интеграция“ 2014 – 2020 и Фонд „Вътрешна
сигурност“ 2014 – 2020 използват ИСУН 2020.“
§ 11. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За докладването на нередности до ОЛАФ
се използва системата за управление на нередности IMS (Irregularity Management System).“
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2. Създава се ал. 4:
„(4) В IMS сумите се посочват в евро.“
§ 12. В чл. 30, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст думата „нередността“
се заменя с „процедурата по администриране
на нередност“.
2. В т. 1 след думата „възстановяване“ се
добавя „от бенефициента“.
3. В т. 2 след думата „административноправен“ се добавя „или съдебен“.
4. Създава се т. 8:
„8. отпадане на възможността за принудително събиране на недължимо платените
и надплатените суми, както и неправомерно
пол у чените или неправомерно усвоените
средства, включително лихвите върху тях.“
§ 13. В параграф единствен от допълнителната разпоредба се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 5 след думите „Управляващ орган по
програмите за трансгранично сътрудничество
по външните граници на Европейския съюз“
се добавя „за програмен период 2007 – 2013,
Управляващ орган на Оперативна програма
за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020, Отговорен орган на
Фонд „Убежище, миграция и интеграция“
2014 – 2020 и на Фонд „Вътрешна сигурност“
2014 – 2020, Координиращ орган на дейностите, финансирани от Фонд „Солидарност“ на
Европейския съюз“.
2. В т. 6:
а) букви „а“, „б“ и „в“ се изменят така:
„а) за оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния
фонд – от инициали на оперативната програма (за Оперативна програма „Техническа
помощ“ – ОПТП, за Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ – ОПРК, за Оперативна
програма „Регионално развитие“ – ОПРР, за
Оперативна програма „Транспорт“ – ОПТР,
з а О п е р ат и вн а п р о г р а м а „О ко л н а с р е да“ – ОПОС, за Оперативна програма „Административен капацитет“ – ОПАК, за Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ – ОПЧР), от последните две цифри
от годината на регистрация, от инициали на
фонда (за Европейския фонд за регионално
разви т ие – РР, за Европейск и я соц иа лен
фонд – СФ, за Кохезионния фонд – КФ), от
поредния номер на регистрираната нередност,
поредния номер на уведомлението; отделните елементи се разделят с дясна наклонена
черта, пример: ОПТП/11/РР/004/1;
б) за програмите ФАР и ИСПА – от инициалите на страната (BG), от последните две
цифри от годината на регистрация, от поредния номер на уведомлението за годината, от
инициали на програмата (за ФАР – PH, за
ИСПА – IS), от поредния номер на уведомлението; отделните елементи се разделят с дясна
наклонена черта, пример: BG/11/002/PH/1;
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в) за преходния финансов инструмент,
Инст ру мента Шенген, двуст ранните програми за трансгранично сътрудничество по
вътрешните граници на ЕС между Република
България – Република Гърция и Република
България – Румъния за програмен период
20 07 – 2013 г., двуст ранните прог рами за
трансгранично сътрудничество по външните
г раници на ЕС меж ду Република Българи я – бивша Югославска реп ублика Македония, Република България – Република
Сърбия и Република България – Република
Турция за програмен период 2007 – 2013 г.,
Обща програма „Солидарност и управление
на миграционните потоци“, многонационални
програми и други, съфинансирани от бюджета на ЕС – от инициалите на страната, от
последните две цифри от годината на регистрация, от поредния номер на уведомлението
за годината, от инициалите на програмата,
от поредния номер на уведомлението; отделните елементи се разделят с дясна наклонена
черта;“
б) създават се букви „г“ и „д“:
„ г) з а Ф о н д „С о л и д а р н о с т “ н а Е С
2014 – 2020, Фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ 2014 – 2020 и Фонд „Вътрешна
сигурност“ 2014 – 2020 – от инициалите на
фонда и добавена цифра 20 след тях (за Фонд
„Солидарност“ на ЕС – ФС20, за Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ – ФУМИ20,
за Фонд „Вътрешна сигурност“ – ФВСИ20);
от последните две цифри от годината на
установяване на нередността, от поредния
номер на регистрираната нередност за фонда
от четири символа; от поредния номер на
уведомлението, започващ от 1; отделните
елементи се раздел ят с д ясна нак лонена
черта, пример: ФС20/17/0001/1;
д) за Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане 2014 – 2020
от инициалите на програмата и добавена
цифра 20 след тях (ОПХР20); от последните
две цифри от годината на установяване на
нередността; от инициалите на фонда от
два символа (ФН); от поредния номер на
регистрираната нередност за програмата от
четири символа; от поредния номер на уведомлението, започващ от 1; отделните елементи се разделят с дясна наклонена черта,
пример: ОПХР20/17/ФН/001/1.“
§ 14. В заглавието на приложение № 3
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
„
2б.
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Заключителна разпоредба
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2788

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
ОТ 13 МАРТ 2018 Г.

за приемане на Правилник за устройството и
функциите на Националния инспекторат по
образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
устройството и функциите на Националния
инспекторат по образованието.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 13 на Министерския
съвет от 2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на
образованието и науката (ДВ, бр. 12 от 2018 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 9:
„9. директорът на Националния инспекторат
по образованието;“
бб) досегашните т. 9 – 12 стават съответно
т. 10 – 13;
б) в ал. 2 думите „ал. 1, т. 1 – 9“ се заменят
с „ал. 1, т. 1 – 10“ и думите „ал. 1, т. 10“ се
заменят с „ал. 1, т. 11“.
2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2:
а) създава се нова т. 9:
„9. Национален инспекторат по образованието 20;“
б) досегашната т. 9 става т. 10;
в) досегашната т. 10 става т. 11 и в нея числото „254“ се заменя с „234“.
§ 2. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г.,
бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 32,
36, 54, 76 и 86 от 2016 г. и бр. 9, 44, 86 и 94 от
2017 г.), се създава ред 2б:

2 Ръководно ниво 2 Директор на Националния магистър
инспекторат по образованието

IV старши 8 години

служебно

“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПРАВИЛНИК

за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и функциите на Националния
инспекторат по образованието (НИО), правата и задълженията на инспекторите.
Чл. 2. (1) Националният инспекторат по
образованието е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерския съвет
със седалище в гр. София.
(2) Директорът на НИО е второстепенен
разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката.
Чл. 3. (1) Националният инспекторат по
образованието се финансира със средства
от държавния бюджет, приходи и средства
от национални, европейски и международни
програми и проекти.
(2) Приходите се набират от обучение на
външни инспектори и от други източници,
определени с нормативен акт.
Чл. 4. Националният инспекторат по образованието има обикновен собствен печат и
единен идентификационен код по БУЛСТАТ.
Чл. 5. Националният инспекторат по образованието е с обща численост на персонала
20 щатни бройк и, разпределени съгласно
приложение № 1.
Г л а в а

в т о р а

УСТРОЙСТВО, ФУНКЦИИ, УСЛОВИЯ И
РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪНШНИ ИНСПЕКТОРИ ЗА ИНСПЕКЦИЯ
Раздел I
Устройство и функции
Чл. 6. (1) Националният инспекторат по
образованието се управлява и представлява
от директор, който е орган за външно инспектиране на детските градини и училищата.
(2) Д и р ек т о р ът н а Н ИО е д ърж а в ен
служител и се назначава и освобождава от
министър-председателя.
(3) Директорът на НИО:
1. п ла ни ра, орга н изи ра и кон т рол и ра
дейността на НИО;
2. възлага работата по осъществяване
дейността на НИО за изпълнение;
3. представлява НИО пред държавни и
общински органи, физически и юридически
лица;
4. разработва проект на бюджет по показатели от единната бюджетна класификация и по области на политики и бюджетни
програми и го предоставя на финансиращия
орган за утвърждаване;
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5. управлява финансовите средства на НИО
и отговаря за тяхното правилно, ефективно,
ефикасно и икономично разходване;
6. управлява предоставените за ползване
имоти и вещи – държавна собственост, в
съответствие с предназначението им за нуждите, за които са предоставени, с грижата
на добър стопанин;
7. е орган по назначаването на държавните
служители на НИО;
8. съгласно условията и реда на Кодекса
на труда сключва, изменя и прекратява договори със служители на НИО по трудово
правоотношение;
9. утвърждава длъжностното разписание;
10. утвърж дава правила за: вътрешния
трудов ред, работната заплата, документооборота и други административни актове,
свързани с организацията и осигуряването
на дейността;
11. утвърждава правила за условия и ред
за провеждане на обучение за външен инспектор, създава и поддържа база данни на
успешно завършилите;
12. утвърждава размера на разходите за
обучение за външен инспектор;
13. сключва договор с определените за всяка конкретна инспекция външни инспектори;
14. разработва, апробира и усъвършенства
критерии и индикатори за инспектиране;
15. организира и провежда инспектиране
на детски градини и училища, определя екипа
инспектори за всяка инспекция;
16. утвърждава необходимите за осъществяване на инспекционна дейност формуляри
на документи;
17. предоставя в писмен вид оценката и
насоките от инспекцията на директора на
детската градина или на училището и на
началника на съответното регионално управление на образованието;
18. уведомява в писмен вид началника
на съответното регионално управление на
образованието, когато:
а) в процеса на инспектиране се установят
нарушения на нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното
образование;
б) е необходима методическа подкрепа за
изпълнение на насоките от инспектирането;
в) констатираното ниво на преподаване и
усвояване на компетентности от учениците не
осигурява достъп до качествено образование
в съответното училище и се изискват мерки
за подобряване на резултатите;
19. предоставя на министъра на образованието и науката и на Министерския съвет
анализ на качеството на образованието в
инспектираните детски градини и училища
за определен период, в определен регион
или за страната;
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20. до 1 септември предоставя на министъра на образованието и науката и на
Министерския съвет анализ за качеството
на образованието в инспектираните детски
градини и у чилища за изминалата у чебна година;
21. когато изпълнението на т. 19 е възложено от министъра на образованието и
науката или от Министерския съвет, анализът
се предоставя съобразно обхвата, определен
с възлагането;
22. в срок до 1 септември публикува на
официалната интернет страница на НИО
обобщена информаци я за оценк и те и за
насоките по области на инспектиране от
извършените инспекции през изминалата
учебна година;
23. изпълнява и други функции, определени в нормативен акт или възложени от
министъра на образованието и науката.
(4) В изпълнение на своите правомощия
директорът на Националния инспекторат по
образованието издава заповеди.
Чл. 7. (1) Функционирането на административните звена на НИО се ръководи, координира и контролира от главен секретар.
(2) Главният секретар осъществява административното ръководство на НИО в
изпълнение на нормативните и административните актове, като:
1. организира взаимодействието на административните звена, създава условия за
нормална и ефективна работа и осъществява
контрол по изпълнението на възложените
задачи;
2. организира разпределението на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена;
3. координира и контролира процеса на
подготовка и изпълнение на бюджета и разходването на средствата на НИО;
4. координира и контролира изпълнението
на задачите, свързани със стопанисването и
управлението на държавната собственост,
предоставена на НИО;
5. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
6. контролира и отговаря за спазване на
вътрешните правила за документооборота,
съхранението на документите и опазването
на служебната тайна;
7. координира оперативното взаимодействие с органите на държавна власт, организации и други юридически лица;
8. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативен акт или възложени му от
директора със заповед.
(3) При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от определен с писмена заповед на директора на
НИО директор на дирекция.
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Чл. 8. (1) Според разпределението на дейностите, които извършва, администрацията
на НИО е обща и специализирана.
(2) Общата администрация е организирана
в дирекция „Административно осигуряване“
(АО), която подпомага осъществяването на
правомощията на директора като ръководител на НИО, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната
администрация и извършва техническите
дейности по административното обслужване.
(3) Специализираната администрация е
организирана в дирекция „Инспектиране“,
която подпомага осъществяване правомощията на директора, свързани с неговата компетентност, като участва в организирането
и провеждането на обучението на лицата по
чл. 15, ал. 3, в планирането, организирането
и осъществяването на инспектиране, формира оценка за силните страни в дейността на
детските градини и училищата и определя
насоките за подобряване.
(4) Дирекциите се ръководят от директори,
които се назначават от директора на НИО
по реда на Закона за държавния служител.
Чл. 9. (1) Дирекция „А дминистративно
осигуряване“ има функции по:
1. осигуряване на необходимите човешки
ресурси и правното обслужване, като:
а) изготвя и предлага за утвърждаване
длъжностното разписание и длъжностните
характеристики на служителите, поддържа
в актуален вид поименното разписание на
длъжностите в НИО;
б) организира дейността по набиране на
служителите и провеждане на конкурси по
реда на Кодекса на труда и на Закона за
държавния служител;
в) организира и осъществява дейностите,
свързани с изготвянето на административни
актове, трудови договори и други документи
по възникване, изменение и прекратяване
на служебните и трудовите правоотношения на служителите, както и на външните
инспектори;
г) създава, води и съхранява служебните
и трудовите досиета на служителите, издава
и заверява служебни и трудови книжки;
д) по писмено искане издава и заверява
документи, удостоверяващи факти, свързани
с трудовото правоотношение, включително
документи за трудов стаж и за пенсиониране, издава служебни бележки и документи
за пенсиониране;
е) изготвя заповеди, отчита размера на
ползва н и я и о с т а ва щ и я о т п уск , п риема
болничните листове, като ги завежда в регистър/дневник на болничните листове при
осигурителя;
ж) организира процедури по атестиране
чрез оценка на трудовото изпълнение на
служителите в НИО;
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з) планира и организира дейности, свързани с повишаване квалификацията и кариерното развитие на служителите;
и) организира процедури за осъществяване
на дисциплинарна отговорност;
к) оказва правна помощ за законосъобразно осъществяване правомощията на директора на НИО;
л) изготвя правни становища и осъществява процесуално представителство;
2. деловодно обслужване, като:
а) приема и регистрира входящата служебна кореспонденция и я насочва съобразно
разпределянето є от директора на НИО, извежда и изпраща до адресатите изходящата
кореспонденция;
б) осигурява дейности по административно обслужване на физически и юридически
лица и дейности, свързани с дост ъпа до
обществена информация;
в) организира систематизирането, архивирането и съхраняването на документацията
на НИО;
г) осъществява ползването на архива на
НИО и изготвя заверени копия на документи;
3. информационно обслужване, като:
а) внедрява, прилага и актуализира информационни и комуникационни системи,
под д ържа ком п ю т ърната, п ри н т ерната и
копирната техника;
б) подпомага служителите на НИО при
използване на информационните системи и
осигурява защитата на системите от увреждащи и/или нерегламентирани действия;
в) внедрява и поддържа интернет среда,
организира изграж дането и обновяването
на интернет страницата на НИО, осигурява
и контролира достъпа до локалната мрежа,
информационните връзки и комуникационните технологии;
4. фи на нсово - сче т овод но и с т опа нско
обслужване, като:
а) подпомага директора при управлението
на финансовите средства на инспектората,
осигурява финансово-счетоводното обслужване и счетоводната отчетност на НИО в
съответствие с нормативната уредба;
б) организира материално-техническото
снабдяване, координира и осигурява поддържането и ремонта на сигнално-охранителните
и пожароизвестителните системи, както и
управлението на вещите и имотите, предоставени за ползване на НИО;
5. организиране и осигуряване на охранителния и пропускателния режим в помещенията на НИО.
(2) Дирекция „Инспектиране“ има следните функции:
1. подпомага директора в процеса на разработване, апробиране и усъвършенстване
на критерии, индикатори и необходимите
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формуляри на документи за осъществяване
на инспекции;
2. разработва програми за обучение на
лица, заявили желание за включване в обучение за външни инспектори;
3. организира и провеж да обучение за
външен инспектор;
4. създава и актуализира базата данни с
информация за лицата, успешно преминали
обучение за външен инспектор;
5. планира, координира и участва в дейностите по инспектиране на детските градини
и училищата;
6. изготвя анализ за качеството на образование в инспектираните детски градини
и училища;
7. участва в подготовката на обобщена
информация за оценките и за насоките по
области на инспектиране за публикуване на
официалната интернет страница на НИО.
Чл. 10. Националният инспекторат по образованието изпълнява функция по инспектиране на детските градини и училищата, като
осъществява дейност по изготвяне цялостна
независима експертна оценка на качеството
на предоставяното от детската градина или
училището образование в определен момент
на дейността им и определяне на насоките за
подобряване на качеството на образованието.
Чл. 11. (1) Дейността на НИО се осъществява от държавни служители и служители
по трудово правоотношение.
(2) Сл у ж и т ели т е на НИО изп ъ лн яват
служебните си задължения в съответствие
с действащото законодателство, този правилник, правилата за вътрешния трудов ред,
длъжностната си характеристика и други
административни актове.
Раздел II
Условия и ред за определяне на външни
инспектори за инспекция
Чл. 12. (1) Функцията по чл. 10 се осъществява чрез инспекции, извършвани от
вътрешни и външни инспектори.
(2) Вън ш н и т е и нспек т ори изп ъ л н я ват
задълженията си в съответствие с действащото законодателство и съобразно договора,
сключен с тях.
Чл. 13. (1) За член на екипа от инспектори
за конкретната инспекция не може да бъде
определяно лице, което:
1. е заемало длъжност в инспектираната
институция;
2. е съпруг или е във фактическо съжителство, или е роднина по права линия, по
съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до втора степен
включително, с лице, чиято работа е обект
на инспектиране;
3. има наложено дисциплинарно наказание по Кодекса на труда или по Закона за
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държавния служител за период една година
преди инспектирането.
(2) За член на екипа от инспектори за
конкретната инспек ци я като външен инспектор не може да бъде определяно лице,
което работи по трудово или по служебно
правоотношение на територията на административно-териториалната област, в която се
намира инспектираната институция.
(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 и
ал. 2 се удостоверяват с декларация по образец съгласно приложение № 2.
Чл. 14. Външен инспектор може да е лице:
1. с висше образование с образователноквалификационна степен „магистър“;
2. с професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не
по-малко от 5 години;
3. завършило успешно обучение в НИО,
удостоверено с документ.
Чл. 15. (1) Обучение за външни инспектори се организира от директора на НИО.
(2) В срок до 1 август на съответната година
на интернет страницата на НИО директорът публикува обявление за провеждане на
обучение за външен инспектор.
(3) Лицата, които желаят да се включат
в обучение за външен инспектор, подават:
1. заявление за участие в обучение, съдържащо трите имена на лицето и адрес
за кореспонденция, включващ електронен
адрес и телефон;
2. копия на документи, удостоверяващи
съответствие с изискванията, посочени в
чл. 14, т. 1 и 2;
3. док у мент, удостоверяващ заплатено
обучение.
(4) При подаване на заявлението лицето
представя и оригиналите на документите
по ал. 3, т. 2. Длъжностното лице, което
приема документите, сверява оригиналите с
приложените копия, които заверява с печат
„вярно с оригинала“.
(5) Не се приема за разглеждане заявление,
към което не са приложени всички изискуеми документи или лицето не представи
оригиналите им.
Чл. 16. (1) За организирането и провеждането на обучението по ал. 1 директорът
на НИО определя комисия, която:
1. проверява съответствието на подадените
документи по чл. 15, ал. 3, т. 2 с посочените
изисквания в чл. 14, т. 1 и 2;
2. подготвя учебната програма, свързана с
прилагането на критериите и индикаторите
за инспектиране и работата с формулярите, по която ще се проведе обучението, и я
предоставя за утвърждаване;
3. изготвя и предлага график за провеждане на обучението;
4. провежда обучението.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

(2) На успешно завършилите обучението
директорът на НИО издава удостоверение.
Чл. 17. При промяна в предоставената
информация по чл. 15, ал. 3, т. 1 лицата,
които успешно са завършили обучение за
външен инспектор, в 14-дневен срок от настъпване на промяната писмено уведомяват
директора на НИО.
Чл. 18. За лицата, успешно завършили
обучение за външен инспектор, се създава
база данни, която съдържа:
1. трите имена на лицето;
2. адреса за кореспонденция, включващ
електронен адрес и телефон;
3. придобитата образователно-квалификационна степен и професионална квалификация;
4. придобития професионален опит съгласно подадените документи по чл. 15, ал. 3, т. 2.
Чл. 19. За всяка конкретна инспекция
директорът на НИО определя външни инспектори от наличната база данни на успешно
завършилите обучение лица при спазване
на изискванията по чл. 13, ал. 1 и 2, като
подборът е в зависимост от:
1. вида на инспектираната институция:
детска градина, неспециализирано, специализирано или специално училище;
2. придобитото висше образование по
специалност от професионално направление,
съответстващо на съдържанието на предучилищната или на училищната подготовка;
3. придобития професионален опит съгласно подадените документи по чл. 15, ал. 3, т. 2.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНСПЕКТОРИТЕ
Чл. 20. Инспекторите от специализираната
администрация участват в процеса на разработване, апробиране и усъвършенстване на
критериите и индикаторите за инспектиране.
Чл. 21. (1) По време и във връзка с извършваните инспекции инспекторите имат
следните права:
1. да получават своевременна подкрепа и
съдействие от директора и от служителите
на детската градина или училището;
2. да получават свободен достъп до всички
дейности на детската градина или училището
и до всички документи на детската градина
или училището;
3. да изискват в определени от тях срокове
справки, заверени копия от документи и друга информация, включително на електронен
носител или по електронен път;
4. да проучват мнението на педагогическ и т е спец иа л ис т и, у чен и ц и, род и т ел и и
представители на обществения съвет чрез
срещи и разговори, както и чрез попълване
на анкетни карти и въпросници за оценка
и самооценка;
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5. да им се осигуряват подходящи помещения и технически средства за извършване
на инспекциите.
(2) Задължения на инспекторите:
1. да осъществяват инспектирането съобразно Наредбата за инспектиране на детските градини и училищата, критериите и
индикаторите за инспектиране;
2. да уведомяват директора на НИО, когато
при осъществяване процеса на инспектиране установят нарушения на нормативната
уредба в системата на предучилищното и
училищното образование;
3. да извършват инспектирането добросъвестно и безпристрастно и да докладват
на директора на НИО резултатите от инспекциите;
4. да изготвят цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището
образование в определен момент на дейността
им и да определят насоките за подобряване;
5. да зачитат правата и достойнството на
участниците в образователния процес;
6. да изпълняват задълженията си отговорно в съответствие с действащата нормативна
уредба, този правилник и длъжностната си
характеристика или договора, сключен с тях;
7. да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод
изпълнението на задълженията им.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 22. (1) Национа лни ят инспекторат
по образованието осъществява дейност та
си по годишен план за предстоящата учебната година, утвърден от директора в срок
до 1 септември.
(2) Организацията на работата в НИО
се извършва в съответствие с действащото
законодателство, разпоредбите на този правилник и утвърдените от директора административни актове.
Чл. 23. (1) Директорите на дирекциите
„ А д м и н ис т рат и вно оси г у ря ва не“ и „И нспек т и ра не“ с ъ о бра зно фу н к ц ион а л н ат а
ком пет ен т нос т на д и рек ц и я та п ла н и рат,
орга н изи рат, коорд и н и рат, кон т р ол и рат,
отчитат и носят отговорност за дейността и
изпълнението на възложените задачи.
(2) Директорите на дирекциите „А дминистративно осигуряване“ и „Инспектиране“
изпълняват възложените им от директора на
НИО задачи въз основа на резолюция, при
спазване на указанията в резолюцията и на
срока за изпълнение.
(3) Служителите в дирекциите „Административно осигу ряване“ и „Инспектиране“
изпълняват възложените им от директора
на НИО или от съответния директор на
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дирекция задачи въз основа на резолюция,
при спазване на указанията в резолюцията
и на срока за изпълнение.
Чл. 24. (1) За извършване на инспекция
в детска градина или в училище директорът
на НИО определя със заповед инспектиращ
екип от вътрешни и външни инспектори и
ръководител на екипа.
(2) Със заповедта по ал. 1 се определят
о бра з ов ат е л н ат а и нс т и т у ц и я , с р ок ът з а
извършване на инспек ци ята и срокът за
предоставянето на доклад за извършената
инспекция.
(3) Ръководителят на инспектиращия екип
изготвя план-график на дейностите и времето
на осъществяването им. План-графикът се
утвърждава от директора на НИО.
(4) За всяка инспекция ръководителят на
инспектиращия екип провежда инструктаж
на инспекторите във връзка с прилагането
на критериите и индикаторите за инспектиране и за работата с формулярите, като
разпределя задачите.
(5) Инспекцията се планира и провежда
по начин, който не нарушава дейността на
образователната институция.
(6) За извършената инспекция инспектиращият екип изготвя доклад до директора
на НИО, съдържащ цялостна независима
експертна оценка на качеството на предоставяното от детската градина или училището
образование, а при необходимост – и насоки
за подобряване.
(7) Докладите от извършените инспекции
се регистрират в НИО и в 7-дневен срок от
регистрирането им се изпращат до директора
на инспектираната институция и до началника на съответното регионално управление
на образованието.
(8) В зависимост от цялостната оценка
по ал. 6 на качеството на предоставяното
от детската градина или училището образование се определя срок за извършване на
следващата инспекция на образователната
институция, като при:
1. много добра оценка – следващата инспекция е на петата година;
2. добра оценка – следващата инспекция
е след третата до четвъртата година;
3. за довол и т ел на оцен к а – след ва щата
инспекция е след първата до втората година;
4. незадоволителна степен – следващата
инспекция е след 6 месеца до една година,
по предложение на инспектиращия екип,
одобрено от директора на НИО.
Чл. 25. (1) Работното време на служителите е от 9,00 ч. до 17,30 ч. с обедна почивка
от 12,00 ч. до 12,30 ч. при 5-дневна работна
седмица.
(2) В зависимост от организацията и графика на обученията директорът със заповед
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може да определи за отделни служители
работно време, различно от посоченото в
ал. 1, с променливи граници от 7,30 ч. до
18,30 ч., с период на задължително присъствие от 10,00 ч. до 16,00 ч. и с обедна почивка
30 мину ти меж ду 12,00 ч. и 14,00 ч., при
задължително отработване на нормалната
продължителност на 8-часов работен ден.
(3) Критериите за определянето на служителите с работно време с променливи
граници, както и условията и редът за изпълнението на техните задължения се уреждат
с правилата за вътрешния трудов ред.
Чл. 26. Условията и редът за изготвянето
и съхранението на документите, свързани с
дейността на НИО, се определят във вътрешните правила за документооборота съобразно
изискванията на нормативните актове.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 279 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
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тративно-териториалната област, в която се
намира инспектираната институция.
3. Не съм съпруг или лице, намиращо се
във фактическо съжителство, роднина по права
линия, по съребрена линия до четвърта степен
включително, и роднина по сватовство до втора
степен включително със/на лице, чиято работа
е обект на инспектиране.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя за
всички промени в 7-дневен срок от настъпването
им и да се оттегля от екипа.
Удостоверявам, че ще спазвам поверителността на всички данни или документи, които
са ми били поверени, които съм открил или
изготвил в хода на изпълнение на задълженията си.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от
Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Дата: .............. 
ДЕК ЛАРАТОР: .................
(подпис)
2789

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

Приложение № 1
към чл. 5
Обща численост на персонала на Националния инспекторат по образованието – 20 щатни
бройки
Директор
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно осигуряване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Инспектиране“

1
1
5
5
13
13

Приложение № 2
към чл. 13, ал. 3
ДЕК ЛАРАЦИЯ
Подписаният ...................................................
.............................................................................. ,
(име, презиме, фамилия)
л.к. № ......................., издадена на ................ г.
от МВР – ............................................................. ,
с постоянен адрес: гр. ....................................... ,
кв./бул./ул. ……………………………………………… № ...... ,
бл. № ……...........…, ап. ...........………, ет. .............. ,
и настоящ адрес: гр. ......................................... ,
кв./бул./ул. ………………………………………………. № ..... ,
бл. № ……...........…, ап. ...........………, ет. .............. ,
в качеството си на външен инспектор в екип,
определен със Заповед № ................. /………….. г.
на директора на Националния инспекторат по
образованието
ДЕК ЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм заемал и не заемам длъжност в
инспектираната институция.
2. Не работя по трудово или по служебно
правоотношение на територията на админис-
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и
науката (ДВ, бр. 44 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 7:
1. Се създава нова т. 11:
„11. предоставя на министъра на образованието и науката информация за изпълнението
на бюджетите на общинските и държавните
институции в системата на предучилищното
и училищното образование по чл. 11, т. 9 в
срока, определен с възлагането;“.
2. Досегашната т. 11 става т. 12.
§ 2. В чл. 10 се създава т. 10:
„10. събира, обобщава и анализира информация за изпълнението на бюджетите на общинските и държавните институции в системата на
предучилищното и училищното образование.“
§ 3. В чл. 11 се създава т. 9:
„9. събиране, обобщаване и анализиране на
информация за изпълнението на бюджетите
на общинските и държавните институции в
системата на предучилищното и училищното
образование, когато е възложено от министъра
на образованието и науката.“
Министър:
Красимир Вълчев
2950
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за
създаване, поддържане, достъп и ползване на
Интегрираната система за администриране и
контрол (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г.; изм., бр. 37
от 2008 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 21 и 101 от 2012 г.,
бр. 22 и 43 от 2014 г., бр. 16 от 2015 г.; изм. с
Решение № 1155 на ВАС от 2.02.2015 г. – бр. 50
от 2015 г.; изм., бр. 90 от 2015 г. и бр. 8 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 2 се изменя така:
„2. създаване, поддържане и обновяване на
цифрови географски и атрибутивни данни за:
а) референтни парцели – физически блокове;
б) слой „Площи, допустими за подпомагане“;
в) екологично насочени площи;
г) слой „Постоянно затревени площи“;
д) временно затревени площи.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) В системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) се ползват и други,
външни за системата, цифрови географски и
атрибутивни данни (слоеве).“
§ 2. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Министърът на земеделието, храните
и горите организира актуализирането на ЦОФК
за територията на цялата страна в СИЗП за
период не повече от четири години.“
§ 3. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) За създаване и обновяване на
ЦОФК се използват:
1. ортогонални самолетни и/или сателитни
изображения с пространствена разделителна
способност не по-малка от 0,5 м и
2. заснети след 1 юни на календарната година.
(2) Цифровата ортофото карта се изготвя
и поддържа в мащаб не по-малък от 1:5000.“
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Копия от ЦОФК за цялата страна или
части от нея във формат, подходящ за използване с ГИС приложения, се предоставят:
1. безвъзмездно – за научни и нетърговски
цели на централни и териториални органи на
изпълнителната власт, Българската академия
на науките и държавните висши училища със
заповед на министъра на земеделието, храните
и горите или на упълномощено от него лице;
2. възмездно – във всички останали случаи
с договор, сключен с Министерството на земеделието, храните и горите.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Независимо от реда за предоставяне
получените копия от ЦОФК не могат да се
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преотстъпват под каквато и да е форма на
трети лица, освен когато това е предвидено в
договора по ал. 1, т. 2.“
4. В ал. 5 думите „Министърът на земеделието и храните“ и „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“ и „Министерството на земеделието, храните и горите“.
5. Алинея 6 се отменя.
§ 5. Член 12а се изменя така:
„Чл. 12а. А к т уа лизираната по реда на
чл. 9 – 11 ЦОФК се дешифрира с оглед обновяване на цифровите географски и атрибутивни
данни в СИЗП по чл. 8, ал. 1, т. 2, букви „а“,
„б“ и „в“. На дешифриране подлежи и всяка
друга ЦОФК, отговаряща на изискванията на
чл. 11, ал. 1, т. 1 и ал. 2, до която МЗХГ има
достъп и може да използва.“
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „Министерството на земеделието и
храните“ се заменят с „Министерството на
земеделието, храните и горите“.
2. Създават се ал. 2, 3, 4, 5 и 6:
„(2) Основните характеристики на физическия блок са неговите граници и начин на
трайно ползване.
(3) За граници на физическите блокове се
ползват налични трайни топографски елементи
като:
а) граници между земеделски и неземеделски
земи и граници между различни видове неземеделски площи, включително гори, захрастени
територии, водни обекти, канали, застроени
площи, пътища (полски и с постоянна настилка), огради и др.;
б) елементи на ландшафта, включително
синори, редици дървета, дерета и др.
(4) Начинът на трайно ползване на физическия блок в зависимост от предназначението на
земята е от земеделски или неземеделски тип
съгласно приложението.
(5) Начинът на трайно ползване на физическия блок със земеделско предназначение се
определя спрямо преобладаващия, над 75 %
от площта, начин на ползване на земята в
границите му.
(6) Уникалният идентификационен номер на
всеки физически блок се състои от ЕКАТТЕ
на землището, в което блокът попада с по-голямата част от площта си, и пореден номер на
създаване в границите на землището.“
§ 7. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. Министерството на земеделието,
храните и горите поддържа данни от линеен и
полигонов тип в СИЗП за екологично насочени
площи съответно от:
1. линеен тип за елементите по чл. 8, т. 1 и 5
и чл. 10 от Наредба № 3 от 2015 г. за условията
и реда за прилагане на схемите за директни
плащания (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (Наредба № 3
от 2015 г.);
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2. полигонов тип за елементите по чл. 8,
т. 4 от Наредба № 3 от 2015 г.“
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Цифровите географски и атрибутивни
данни за референтни парцели – физически блокове, слой „Площи, допустими за подпомагане“
и екологично насочени площи, се обновяват
ежегодно с цел отразяване на реалното състояние и ползване на площите чрез:
1. дешифриране на актуална ЦОФК, изготвена чрез самолетно или сателитно заснемане;
2. отразяване на резултати и констатации
от специализирани теренни проверки на референтни парцели по чл. 33а, ал. 2 от ЗПЗП;
3. отразяване, след анализ и при съществуваща техническа възможност за това, на
резултатите от проверките на място по чл. 37,
ал. 3 от ЗПЗП, които предоставят допълнителна, различна и непротиворечива информация
спрямо съществуващите към момента данни
в СИЗП.“
3. В ал. 3 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“.
4. В ал. 4 след думата „определят“ се добавя
„чрез използване на устройство за позициониране и измерване, чието допустимо отклонение
на измерване отговаря на указанията на ЕК“ и
се създава изречение второ: „В зависимост от
установеното на място състояние на проверяваните площи и необходимостта от промени
се извършват измервания (линейни или полигонови) за нови граници или съществуващите
граници се потвърждават.“ Досегашното изречение второ става изречение трето.
5. В ал. 5 и 8 абревиатурата „МЗХ“ се заменя с „МЗХГ“.
§ 9. Създава се нов чл. 17:
„Чл. 17. (1) Министерството на земеделието,
храните и горите поддържа данни в СИЗП за
временно затревени площи, които включват
площи с минимален размер над 0,1 ха, заявени
за подпомагане в парцели с код на култура от
групата на обработваемите земи, представляващи временно затревени площи, съгласно
номенклатурата на културите в ИСАК.
(2) В данните за площите по ал. 1 се отбелязва поредността на годините на заявяване
на такива площи, като:
1. площи, заявени в парцелите по ал. 1 до
четири поредни години, се считат за обработваеми земи;
2. площи, заявени в парцелите по ал. 1 пет и
повече поредни години, се считат за постоянно
затревени площи.
(3) Площите по ал. 2, т. 2 не са „постоянно
затревени площи“ по смисъла на чл. 16д.“
§ 10. Създава се нов чл. 18:
„Чл. 18. Цифровите географски и атрибутивни данни, структурирани в слоеве, се използват:
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1. от РА за извършване на кръстосани административни проверки съгласно чл. 37, ал. 2 от
ЗПЗП на подадените през определена година
на кандидатстване заявления за подпомагане;
2. за улеснение на земеделските стопани
при заявяване на земеделските парцели за
подпомагане през годината, следваща годината
на обновяване на данните.“
§ 11. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „актуализира“ се
добавя „и“.
2. В ал. 2 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) При необходимост минист ърът на
земеделието, храните и горите или упълномощено от него лице утвърждава методически указания за реда, начина и условията за
дешифриране на ЦОФК.“
§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 2 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 13. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 3 се отменя;
б) създава се т. 4:
„4. „Дешифриране“ е процес на разчитане
на ЦОФК, определяне и очертаване/дигитализиране в ГИС среда на цифрови географски и
атрибутивни данни на обекти и слоеве, основно
граници.“
2. Параграфи 2 и 3 се отменят.
§ 14. Навсякъде в наредбата думите „Министърът/министъра на земеделието и храните“ и
„Министерството на земеделието и храните“ се
заменят с „Министърът/министъра на земеделието, храните и горите“ и „Министерството
на земеделието, храните и горите“.
§ 15. Създава се приложение към чл. 13, ал. 4:
„Приложение
към чл. 13, ал. 4
Номенклатура на начина на трайно ползване на
физическите блокове:
Код
010
020
021
022
023

АбревиаСтойност
тура
ЗЕМЕДЕЛСКИ ТИП ЗЕМИ
ОЗ
ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ
ТН
ТРАЙНИ НАСА Ж ДЕНИЯ
ЛН
Лозови насаждения
ОН
Овощни насаждения
ДТН
Други трайни насаждения

С Т Р.
Код
030
031
032
040
041
043
050
100
101
102
103
200
300
301
302
303
400
401
402
403
404
405
500
501
502
600
601
602
700
701
702
800
801
802
900
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АбревиаСтойност
тура
НМ
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
ДМ
Дворни места
КСТ
Крайселищни територии
ПМЛ
Пасища, мери и ливади
ЕПЛ
Естествени пасища и ливади
ГЛП
Горски ливади и пасища
СЗП
СМЕСЕНО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ
НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ТИП ЗЕМИ
НОП
НЕОБРАБОТВАЕМИ ПЛОЩИ
ХЗТ
Храсти и затревени територии
ДОП
Дерета, оврази и промойни
Полск и п ът и ща, п рок ари и
ППП
просеки
ГТ
ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
УТ
УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ
ГС
Градски структури
Застроени площи извън насеЗП
лени места
ЗОС
Зони за спорт и отдих
ВОДНИ ПЛОЩИ И ВЛАЖНИ
ВП
ЗОНИ
РРК
Реки и речни корита
ЕЯБ
Езера, язовири и блата
К
Канали
ГВП
Гранични водни площи
ВЗ
Влажни зони
НТ
НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ
Кариери, открити рудници и
КРТ
табани
СХ
Сметища и хвостохранилища
Т РА Н С П О Р Т Н А И Н Ф РА ТИ
СТРУКТУРА
Пътища с трайна настилка и
ПТН
прилежащи територии
ЖП линии и прилежащи теЖП
ритории
ГОЛ И И ЕРОЗИ РА Л И Т ЕГЕТ
РЕНИ
ПС
Пясъци, чакъли и голи скали
ОБР
Области с бедна растителност
ДТ
ДРУГИ ТЕРИТОРИИ
МНП
Маломерни неземеделски площи
Групови линейни обекти (деГЛО
филета)
П ЛО Щ С Д Р У Г О ( Н Е З Е НЗП
М ЕД Е ЛСКО) П РЕД Н АЗН АЧЕНИЕ

Заключителна разпоредба
§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
2730
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа
на нови моторни превозни средства от категория L (обн., ДВ, бр. 12 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 67 от 2006 г., бр. 77 от 2013 г. и
бр. 72 от 2014 г.; доп., бр. 1 от 2017 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 168/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на
пазара на дву-, три- и четириколесни превозни
средства (ОВ, L 60 от 2 март 2013 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013“, и
на неговите делегирани актове и актове за
изпълнение.“
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Наредбата се прилага за:
1. дву-, три- и четириколесните превозни
средства, посочени в чл. 4 и приложение I
на Регламент (ЕС) № 168/2013;
2. системи, компоненти и отделни технически възли за превозните средства по т. 1;
3. части и оборудване, проектирани и
изработени за превозните средства по т. 1.
(2) Наредбата не се прилага за:
1. превозни средства, посочени в чл. 2,
параграф 2, букви „а“ – „д“ и „ж“ – „к“ от
Регламент (ЕС) № 168/2013;
2. земеделски или горски превозни средства, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС)
№ 167/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски
и горски превозни средства (ОВ, L 60 от
2 март 2013 г.);
3. машини, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/1628 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г.
относно изискванията за граничните стойности на емисиите на газообразни и прахови
замърсители и за одобряването на типа на
двигателите с вътрешно горене за извънпътна
подвижна техника, за изменение на регламенти (EС) № 1024/2012 и (EС) № 167/2013 и за
изменение и отмяна на Директива 97/68/EО
(OВ, L 252 от 16 септември 2016 г.);
4. машини, попадащи в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на машините, приета с ПМС
№ 140 от 2008 г. (ДВ, бр. 61 от 2008 г.);
5. моторни превозни средства, попадащи в
обхвата на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.),
наричана по-нататък „Наредба № 60“.“
§ 3. Член 4 се отменя.
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§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) За ЕС одобряване типа на превозно средство (некомплектувано, комплектувано и напълно комплектувано), система,
компонент или отделен технически възел
производителят или неговият представител
подават отделно заявление по образец, посочен в приложение № 1, до изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (И А „А А“) при
спазване на изискванията на чл. 26 и 28 от
Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) При подаване на заявление за ЕС одобряване типа на превозно средство производителят избира една от процедурите по чл. 25,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Към заявлението по чл. 6 се прилагат:
1. копие от доку мента за регистраци я
или единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър, или
еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава – членка
на Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на
производителя – нотариално заверено копие
от документа, с който е упълномощен от
производителя;
3. декларация от заявителя, че не са подадени документи за ЕС одобряване типа за
същия тип превозно средство, тип система,
тип компонент или тип отделен технически
възел до компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство;
4. копие от сертификата за система за
управление на качеството, когато има такъв;
5. техническа документация съгласно чл. 27
от Регламент (ЕС) № 168/2013 и част А от приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 901/2014 на Комисията от 18 юли 2014 г.
за изпълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013
на Европейския парламент и на Съвета във
връзка с административните изисквания за
одобряването и надзора на пазара на дву-,
три- и четириколесни превозни средства (OB,
L 249 от 22 август 2014 г.), наричан по-нататък
„Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014“;
6. документ за платена държавна такса,
определена с тарифа, приета от Министерския съвет.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) В едномесечен срок от подаване на
заявлението по чл. 6 изпълнителният директор на ИА „А А“ може мотивирано да изиска
от производителя или неговия представител
допълнителна информация за типа, за който е
подадено заявление по чл. 6, с оглед вземане
на решение относно необходимите изпитвания
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по процедурата за ЕС одобряване типа или
улесняване на провеждането им.
(4) При ус та новен и неп ъ л но т и и/и л и
нередовности в заявлението по чл. 6 или
приложените към него документи по ал. 1
в едномесечен срок о т пост ъпванет о на
заявлението изпълнителният директор на
ИА „А А“ уведомява заявителя и му предоставя срок за отстраняване на непълнотите
и/или нередовностите. Този срок не може да
бъде по-кратък от един месец.“
§ 6. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Процедурата за ЕС одобряване типа
се извършва съгласно глава V на Регламент
(ЕС) № 168/2013.“
§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Изпълнителният директор на ИА „АА“
одобрява типа на превозно средство съгласно
изискванията на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) Изпълнителният директор на ИА „А А“
отказва одобряването типа на превозно средство, когато:
1. типът на превозното средство не съответства на изискванията, посочени в ал. 1;
2. установи, че параграф 3 на чл. 29 от
Регламент (ЕС) № 168/2013 е приложим към
даден тип превозно средство.“
2. В ал. 3 думата „обжалване“ се заменя
с „оспорване“ и думите „Закона за админист ративното производство“ се замен ят
с „Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При получаване на заявление за ЕС
одобряване типа на превозно средство изпълнителният директор на ИА „А А“ предприема
действията съгласно приложение III от Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014 на Комисията от 21 ноември 2013 г. за допълване на
Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския
парламент и на Съвета във връзка с конструкцията на превозните средства и общите
изисквания към одобряването на дву-, три- и
четириколесните превозни средства (OB, L
25 от 28 януари 2014 г.), наричан по-нататък
„Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014“.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 9. Член 12 се отменя.
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди да предприеме действия по
издаване на ЕС одобряване типа на превозно средство, изпълнителният директор на
ИА „А А“ предприема необходимите мерки за
проверка на съответствието на производството по чл. 33 от Регламент (ЕС) № 168/2013
и приложение IV от Делегиран регламент
(ЕС) № 44/2014.“
2. Алинея 2 се отменя.
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§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Изпълнителният директор на ИА „АА“
одобрява типа на:
1. система съгласно изискванията на чл. 31,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013;
2. компонент или отделен технически възел
съгласно изискванията на чл. 31, параграфи
2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) Изпълнителният директор на ИА „А А“
отказва одобряването типа на система, компонент или отделен технически възел, когато:
1. типът на системата, компонента или
отделния технически възел не съответства
на изискванията, определени в ал. 1;
2. установи, че параграф 3 на чл. 29 от
Регламент (ЕС) № 168/2013 е приложим към
даден тип система, компонент или отделен
технически възел.“
2. В ал. 3 думата „обжалване“ се заменя
с „оспорване“ и думите „Закона за админист ративното производство“ се замен ят
с „Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При получаване на заявление за ЕС
одобряване типа на система, компонент или
отделен технически възел изпълнителният
директор на ИА „А А“ предприема действията съгласно приложение III на Делегиран
регламент (ЕС) № 44/2014.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 13. Член 16 се отменя.
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди да предприеме действия по
издаване на ЕС одобряване типа на система,
компонент или отделен технически възел,
изпълнителният директор на ИА „А А“ предприема необходимите мерки за проверка на
съответствието на производството по чл. 33 от
Регламент (ЕС) № 168/2013 и приложение IV
от Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
„(1) За всеки тип превозно средство, компонент или отделен технически възел в срок
до 14 дни след приключване на процедурите
по чл. 11, 13, 15 и 17 изпълнителният директор на ИА „А А“ предприема съответните
действия по чл. 30, параграфи 1, 3, 5 и 6 от
Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) Изпълнителният директор на ИА „А А“
издава ЕС сертификат за одобряване типа на
превозно средство, типа на система, типа на
компонент или типа на отделен технически
възел съгласно приложимия образец, посочен
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в приложение VI от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 901/2014, съдържащ информация за
ЕС одобряването на типа.
(3) ЕС сертификатът за одобряване типа по
ал. 2 се номерира съгласно приложение VII
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014.
(4) В случаите по чл. 10, ал. 2 и чл. 14,
ал. 2 изпълнителният директор на ИА „А А“
издава документ съгласно приложимия образец, посочен в приложение VI от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 901/2014, съдържащ
информация за отказ на ЕС одобряването
на типа.“
2. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 16. Член 19 се отменя.
§ 17. Член 20 се отменя.
§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Производителят или неговият представител могат да подадат заявление до изпълнителния директор на ИА „А А“ за национално одобряване на тип превозни средства,
произвеждани в малка серия при спазване
на изискванията на чл. 42 от Регламент (EС)
№ 168/2013, като превозното средство трябва
да отговаря на изискванията по приложение II
на Регламент (EС) № 168/2013.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава по
образец съгласно чл. 6, ал. 1.“
2. Създават се ал. 3 – 15:
„(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от документа за регистрация
или единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър, или
еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава – членка
на Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на
производителя – нотариално заверено копие
от документа, с който е упълномощен от
производителя;
3. копие от сертификата за система за
управление на качеството, когато има такъв;
4. т ех н и ческ а док у мен та ц и я с ъгласно
чл. 27 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и част А
от приложение I на Регламент за изпълнение
(ЕС) № 901/2014;
5. документ за платена държавна такса,
определена в Тарифа № 5 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
(4) В едномесечен срок от подаване на заявлението по ал. 1 изпълнителният директор
на ИА „А А“ може мотивирано да изиска от
производителя или от неговия представител
допълнителна информация за типа превозни
средства, произвеждани в малка серия, във
връзка с изпълнение на параграф 2 на чл. 42
от Регламент (ЕС) № 168/2013.
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(5) При ус та новен и неп ъ л но т и и/и л и
нередовности в заявлението по ал. 1 или
приложените към него документи по ал. 3
в едномесечен срок о т пос т ъпва нет о на
заявлението изпълнителният директор на
ИА „А А“ уведомява заявителя и му предоставя срок за отстраняване на непълнотите
и/или нередовностите. Този срок не може да
бъде по-кратък от един месец.
(6) Изпълнителният директор на ИА „А А“
признава одобренията на типа на системите,
на компонентите или на отделните технически
възли, издадени в съответствие с делегираните актове по приложение II от Регламент
(EС) № 168/2013.
(7) Сертификатите за национално одобряване на тип превозни средства, произвеждани
в малка серия, се издават при спазване на
изискванията на чл. 42, параграфи 4 – 6 от
Регламент (EС) № 168/2013.
(8) Изпълнителният директор на ИА „А А“
одобрява типа на превозни средства, произвеждани в малка серия, когато са изпълнени
правилата за съответствие на производството
съгласно чл. 33 от Регламент (ЕС) № 168/2013
и когато типът отговаря на изискванията
по ал. 1.
(9) Изпълнителният директор на ИА „А А“
отказва одобряването типа на превозно средство, когато:
1. типът на превозното средство не съответства на изискванията, определени в ал. 1;
2. установи, че даден тип превозно средство
създава сериозен риск за безопасността на
движението по пътищата, за замърсяване на
околната среда или причиняване на сериозни
вреди на здравето на хората, независимо че
отговаря на изискванията по ал. 1.
(10) В случаите по ал. 9 изпълнителният директор на ИА „А А“ издава документ
съгласно приложимия образец, посочен в
приложение VI от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 901/2014, съдържащ информация за
отказ на одобряването на типа.
(11) Отказът по ал. 9 се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(12) Валидността на националното одобряване на тип превозни средства, произвеждани
в малка серия, се ограничава до територията на Република България. По искане на
производителя изпълнителният директор на
ИА „АА“ изпълнява процедурата по параграф
7 на чл. 42 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(13) Изпълнителният директор на ИА „АА“
признава сертификата за национално одобряване на тип превозни средства, произвеждани в малка серия, издаден от друга
д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз,
когато типът е одобрен при спазването на
технически изисквания, равностойни на тези
за страната.
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(14) Когато изпълнителният директор на
ИА „А А“ получи сертификат за национално
одобряване на тип превозни средства, произвеждани в малка серия, издаден от орган
по одобряването на друга държава – членка
на Европейския съюз, със заповед решава
да признае или да не признае сертификата
в срока по чл. 42, параграф 8 от Регламент
(ЕС) № 168/2013 и съобщава решението си
на органа по одобряването, който го е издал.
(15) По искане на производител или собственик на превозно средство, който иска
да продава, регистрира или пуска на пазара
превозно средство в друга държава – членка
на Европейския съюз, изпълнителният директор на ИА „А А“ изпълнява процедурата
по параграф 10 на чл. 42 от Регламент (ЕС)
№ 168/2013.“
§ 19. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Производителят или неговият
представител могат да подадат заявление
до изпълнителни я директор на И А „А А“
за ЕС одобряване на типа по отношение на
тип превозно средство, система, компонент
или отделен технически възел, в които са
вградени нови технологии или концепции
при спазване на изискванията на чл. 40 от
Регламент (EС) № 168/2013.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава по
образец в съответствие с чл. 6, ал. 1 и съдържа информацията по чл. 40, параграф 2
от Регламент (EС) № 168/2013.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат
документите по чл. 22, ал. 3.
(4) В едномесечен срок от подаване на
заявлението по ал. 1 изпълнителният директор на ИА „А А“ може мотивирано да изиска
от производителя или неговия представител
допълнителна информация във връзка със
заявлението по ал. 1 и приложените към
него документи.
(5) При ус та новен и неп ъ л но т и и/и л и
нередовности в заявлението по ал. 1 или
документите по ал. 3 в едномесечен срок от
постъпване на заявлението изпълнителният
директор на ИА „А А“ уведомява заявителя
и му предоставя срок за отстраняване на непълнотите и/или нередовностите. Този срок
не може да бъде по-кратък от един месец.
(6) Издаването на одобряването по ал. 1
подлежи на разрешаване от Европейската
комисия по чл. 40, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 168/2013.
(7) До изчакване на решението по ал. 6
изпълнителният директор на ИА „АА“ издава
временен сертификат за ЕС одобряване на
типа по отношение на тип превозно средство,
система, компонент или отделен технически
възел, в които са вградени нови технологии
или концепции при спазване на чл. 40, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(8) Когато Европейската комисия разреши
ЕС одобряване на тип превозно средство,
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система, компонент или отделен технически
възел, в които са вградени нови технологии
или концепции, изпълнителният директор
на ИА „А А“ одобрява типа в съответствие
с решението на Европейската комисия, като
валидността на одобрението е най-малко 36
месеца, като съдържа информацията по чл. 40,
параграф 6 на Регламент (ЕС) № 168/2013.
(9) Когато Европейската комисия откаже
да даде разрешение по ал. 6 изпълнителният
директор на ИА „А А“ незабавно уведомява
притежателя на временния сертификат за
ЕС одобряване на типа по ал. 7, че той се
отменя 6 месеца след датата на решението
на Европейската комисия.
(10) В случаите по ал. 9 превозните средства, произведени въз основа на издаден
временен сертификат за ЕС одобряване на
типа, преди да бъде отменен, могат да бъдат
пуснати на пазара и регистрирани в Република България.
(11) Изпълнителният директор на ИА „АА“
може да издаде заповед за признаване на
територията на Република България на временен сертификат за ЕС одобряване на типа,
издаден от орган по одобряването на друга
държава – членка на Европейския съюз.“
§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Производителят издава ЕС сертификат
за съответствие за всяко превозно средство,
което е произведено в съответствие с одобрения тип при спазване на изискванията
на чл. 38 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и
т. 0 – 3 от приложение IV на Регламент (ЕС)
№ 901/2014 в съответствие с образците, посочени в допълнение 1 на приложение IV от
Регламент (ЕС) № 901/2014.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 21. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Производителят поставя задължителна табела на всяко превозно средство, което
е произведено в съответствие с одобрения
тип в съответствие с чл. 39, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 168/2013 и при спазване
на изискванията, определени в т. 1 – 4 от
приложение V на Регламент (ЕС) № 901/2014.“
§ 22. Член 27 се отменя.
§ 23. Член 28 се отменя.
§ 24. Член 29 се отменя.
§ 25. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Производител ят на компонент
или отделен технически възел независимо
дали последният е част от система, или не
обозначава всеки компонент или отделен
технически възел, произведен в съответствие
с одобрения тип, с EС маркировка за одобряване на типа съгласно чл. 39, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 168/2013 и при спазване
на изискванията на т. 5 от приложение V на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014.“
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§ 26. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. В допълнение към задължителната табела по чл. 26 и ЕС маркировката за
одобряване на типа по чл. 31 производителят
посочва информацията съгласно чл. 9, параграф 8 на Регламент (ЕС) № 168/2013 върху
превозното средство, компонента или отделния технически възел, предоставян на пазара,
или ако това не е възможно, върху неговата
опаковка или в документ, който придружава
компонента или отделния технически възел.“
§ 27. Член 33 се отменя.
§ 28. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „МПС“ се заменя с
„превозно средство“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За да осигури съответствие на всички
произведени от него превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли
с одобрения тип, производителят предприема
всички необходими мерки в съответствие с
разпоредбите на т. 2.3 от приложение IV на
Регламент (ЕС) № 44/2014.“
§ 29. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато е издал ЕС сертификат за одобряване на типа, изпълнителният директор на
ИА „А А“ извършва контрол на съответствието на продукцията съгласно разпоредбите
на чл. 33 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и
приложение IV от Регламент (ЕС) № 44/2014
с изключение на т. 2.3 от приложението.“
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 30. Члeн 41 се отменя.
§ 31. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) В случаите по чл. 49, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 168/2013, когато ЕС сертификатът за одобряване на типа е издаден
от изпълнителния директор на И А „А А“,
той разпорежда извършване на проверка на
производството и срок за предприемането
на мерки за привеждане на продукцията в
съответствие с одобрения тип.
(2) Когато съответствието с одобрения тип
не бъде възстановено в срока, определен в
разпорежданията по ал. 1, изпълнителният
директор на ИА „А А“ отнема ЕС одобряването на типа.“
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) В случаите по ал. 2 изпълнителният
директор на ИА „А А“ издава документ, посочен в приложение VI от Регламент (ЕС)
№ 901/2014, съдържащ информация за отнемане на ЕС одобряване на типа.
(4) Отнемането по ал. 2 се мотивира и
подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

(5) В случаите по ал. 2 изпълнителният
директор на ИА „А А“ предприема действията по чл. 49, параграф 6 от Регламент (ЕС)
№ 168/2013.“
§ 32. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато изпълнителният директор на
ИА „АА“ установи, че ново превозно средство, за което е издаден ЕС сертификат за
съответствие, или компонент, или отделен
технически възел с нанесена маркировка за ЕС
одобрен тип не съответстват на типа, одобрен
от друга държава – членка на Европейския
съюз, изпълнителният директор на ИА „А А“
предприема действията по чл. 49, параграфи
3 и 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При получаване на искане по чл. 49,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 168/2013 от
орган по одобряване на типа на друга държава – членка на Европейския съюз, изпълнителният директор на ИА „А А“ предприема
исканите действия в рамките на срока, посочен в чл. 49, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 168/2013.“
4. Алинея 4 се отменя.
5. Създават се ал. 5 – 9:
„(5) При получаване на искане по чл. 49,
параграф 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013
от орган по одобряването на друга държава – членка на Европейския съюз, изпълнителният директор на ИА „А А“ разпорежда
извършване на проверка на производството и
предприемането на мерки за привеждане на
продукцията в съответствие с одобрения тип в
рамките на срока, посочен в чл. 49, параграф
5 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(6) Когато съответствието с одобрения тип
не бъде възстановено в срока, определен в
ал. 5, изпълнителният директор на ИА „А А“
отнема ЕС одобряването на типа, като издава
документ, посочен в приложение VI от Регламент (ЕС) № 901/2014, съдържащ информация
за отнемане на ЕС одобряване на типа.
(7) Документът за отнемането по ал. 6 се
мотивира и подлежи на оспорване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(8) В случаите по ал. 6 изпълнителният
директор на ИА „А А“ изпълнява задълженията си по чл. 49, параграф 6 от Регламент
(ЕС) № 168/2013.
(9) При възникване на спор между изпълнителния директор на ИА „А А“ и органа по
одобряване на друга държава – членка на
Европейския съюз, относно дадено несъответствие по предходните алинеи се прилагат
изискванията на чл. 49, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 168/2013.“
§ 33. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинеи 1 – 4 се изменят така:
„(1) Производителят на ПС, на когото
е издадено одобрение на типа от изпълнителни я директор на И А „А А“, незабавно
го информира в случаите, когато провежда
кампания по изземване съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 765/2008 и Закона
за защита на потребителите, на пуснати на
пазара, регистрирани или пуснати от него в
употреба превозни средства, когато настъпят
обстоятелствата по чл. 52, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) Производителят на системи, компоненти и отделни технически възли, на когото
е издадено одобрение на типа от изпълнителния директор на ИА „АА“, незабавно го
уведомява в случаите, когато провежда кампания по изземване съгласно разпоредбите
на Регламент (ЕО) № 765/2008 и Закона за
защита на потребителите, на пуснати на пазара или пуснати от него в употреба системи,
компоненти или отделни технически възли,
независимо от това, дали са били надлежно
одобрени или не, съгласно изискванията на
Регламент (ЕС) № 168/2013, когато настъпят
обстоятелствата по чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(3) Производителят по ал. 1 и 2 предлага
на изпълнителни я директор на И А „А А“
подходящи мерки съгласно чл. 52, параграф
3 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(4) Изпълнителният директор на ИА „АА“
незабавно информира органите по одобряването на другите държави – членки на Европейския съюз, за предложените мерки и
в случай, че не е удовлетворен от мерките,
предприети от производителя, или получи информация от орган по одобряването на друга
държава – членка на Европейския съюз, че
мерките са незадоволителни, той предприема
мерките по чл. 52, параграф 4, втора алинея
от Регламент (ЕС) № 168/2013, включително
отнемане на ЕС сертификата за одобряване
на типа.“
2. Създават се ал. 5 – 10:
„(5) В случай на отнемане по ал. 4 на ЕС
сертификата за одобряване на типа изпълнителният директор на ИА „АА“ издава документ, посочен в приложение VI от Регламент
(ЕС) № 901/2014, съдържащ информация за
отнемане на ЕС одобряване на типа.
(6) Отнемането на ЕС сертификата за
одобряване на типа по ал. 4 се мотивира и
подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Изпълнителният директор на ИА „АА“
осъществява мониторинг за изпълнението
на мерките по ал. 1 и 2 и при необходимост
изисква предоставянето на информация от
страна на производителя или предприемането
на допълнителни коригиращи мерки.
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(8) Производителят, на който е издадено
одобрение на типа от изпълнителния директор на ИА „АА“, незабавно го уведомява в
случаите, когато има основание да счита,
че произведено от него превозно средство,
система, компонент или отделен технически
възел, които са били пуснати на пазара или
пуснати в употреба, не съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) № 168/2013, и
предприема действията по чл. 10 от Регламент
(ЕС) № 168/2013.
(9) Вносителите уведомяват изпълнителния
директор на ИА „А А“ за случаите, както е
предвидено по чл. 12 и 13 от Регламент (ЕС)
№ 168/2013.
(10) Дистрибуторите уведомяват изпълнителния директор на ИА „А А“ за случаите,
както е предвидено по чл. 15 от Регламент 1
(ЕС) № 68/2013.“
§ 34. Член 44а се изменя така:
„Чл. 44а. Във всички случаи на открити
несъответствия с одобрения тип, на провеждане на кампании по изземване на превозни
средства и на отнемане на ЕС одобряване на
типа съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 168/2013 изпълнителният директор на
ИА „АА“ уведомява органа на Министерството на вътрешните работи по регистрацията
и председателя на Комисията за защита на
потребителите.“
§ 35. Създават се чл. 44б – 44г:
„Чл. 44б. Когато превозни средства, системи, компоненти или отделни технически
възли представляват сериозен риск на национално равнище, изпълнителният директор на
ИА „АА“ изпълнява своите правомощия по
чл. 46 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
Чл. 44в. (1) Когато след извършване на оценката съгласно чл. 46, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 168/2013 изпълнителният директор на
ИА „АА“ установи, че въпреки съответствието
си с приложимите изисквания или въпреки
че са правилно маркирани, дадени превозни
средства, системи, компоненти или отделни
технически възли представляват сериозен
риск за безопасността или могат сериозно да
навредят на околната среда или общественото
здраве, се прилагат изискванията на чл. 48
от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) Органът на Министерството на вътрешните работи по регистрацията може да
откаже да регистрира превозните средства
по ал. 1, докато производителят не вземе
всички необходими мерки, за да възстанови
съответствието.
Чл. 44г. Пускането на пазара и пускането
в употреба на части или оборудване, които
могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи, се
извършва при спазване на изискванията на
чл. 50 и 51 от Регламент (ЕС) № 168/2013.“
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§ 36. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) В 14-дневен срок от одобряването на
тип превозно средство, система, компонент
или отделен технически възел производителят
на одобрения тип уведомява изпълнителния
директор на ИА „АА“ за всички настъпили
промени в данните, посочени от него в техническото досие по чл. 29, параграф 10 от
Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) В едномесечен срок от получаване на
уведомлението по ал. 1 изпълнителният директор на ИА „АА“:
1. след проведена консултация с производителя го информира, че е необходимо издаване на нов ЕС сертификат за одобряване на
типа при спазване на процедурата по глава
втора, или
2. уведомява производителя, че за изменението на типа превозно средство, система,
компонент или отделен технически възел е
необходимо да се извършат нови изпитвания
и проверки.
(3) Когато е необходимо изменение на
одобрения тип, производителят или неговият
представител подават до изпълнителния директор на ИА „АА“ заявление за изменение
на ЕС сертификата за одобряване на типа
по образец съгласно чл. 6, ал. 1, което се
придружава от:
1. копие от документа за регистрация
или единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър, или
еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава – членка на
Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на
производителя – нотариално заверено копие
от документа, с който е упълномощен от
производителя;
3. описание на извършените промени в
техническата документация;
4. протоколи и/или доклади, издадени от
техническа служба, нотифицирана по реда
на чл. 57, за извършени изпитвания и/или
проверки, когато такива се изискват по ал. 2,
т. 2, ако e приложимо;
5. документ за платена държавна такса,
определена в Тарифа № 5 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Заявлението по ал. 3 се подава до изпълнителния директор на ИА „АА“, когато
първоначалният сертификат за ЕС одобряване
на типа е издаден от него.
(5) При установени непълноти и/или нередовности в заявлението или приложените
към него документи по ал. 3 изпълнителният
директор на ИА „АА“ уведомява заявителя
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и му предоставя срок за отстраняване на непълнотите и/или нередовностите. Този срок
не може да бъде по-кратък от един месец.“
§ 37. Член 46 се отменя.
§ 38. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. Когато получи заявление по чл. 45,
ал. 3, изпълнителният директор на ИА „А А“
следва една от процедурите по чл. 35 от Регламент (ЕС) № 168/2013.“
§ 39. Член 48 се изменя така:
„Ч л. 48. (1) Изп ъ лни телни я т ди рек тор
на ИА „АА“ одобрява изменението на типа
превозно средство, система, компонент или
отделен технически възел, когато:
1. е на лице съот ветст вие на данни те,
посочени в измененията на техническата
документация;
2. превозното средство, системата, отделният технически възел или компонентът
отговаря на изискванията на Регламент (ЕС)
№ 168/2013 и на неговите делегирани актове.
(2) За всеки тип превозно средство, компонент или отделен технически възел в срок
до 14 дни след приключване на съответната процедура по чл. 35 от Регламент (ЕС)
№ 168/2013 изпълни телни я т ди рек тор на
ИА „АА“ предприема съответните действия по
чл. 36, параграф 1 и параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 168/2013.
(3) Изпълнителният директор на ИА „А А“
издава ЕС сертификат за одобряване типа на
превозно средство, типа на система, типа на
компонент или на отделен технически възел
съгласно приложимия образец, посочен в
приложение VI от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 901/2014, съдържащ информация за
изменението на ЕС одобряването на типа.
(4) Изпълнителният директор на ИА „А А“
уведомява органите по одобряването на другите държави – членки на Европейския съюз,
относно всяко изменение на ЕС одобренията
на типа в съответствие с процедурите, установени в чл. 29 на Регламент (ЕС) № 168/2013.“
§ 40. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. Разпоредбите по предходните членове, с изключение на чл. 45, ал. 4 и чл. 48,
ал. 4, се прилагат в случай на изменение на
национално одобряване типа на превозни
средства, произвеждани в малка серия.“
§ 41. Член 50 се отменя.
§ 42. Член 51 се отменя.
§ 43. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Валидността на сертификата за ЕС
одобряване на типа на превозно средство
се прекратява в един от случаите, посочени в чл. 37, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 168/2013.
(2) При окончателно спиране на производството на одобрен тип превозно средство
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в срок до 20 дни производителят информира
изпълнителния директор на ИА „АА“.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) При получаване на информацията по
ал. 2 изпълнителният директор на ИА „АА“
изпълнява правомощията си по чл. 37, параграф 4, втори подпараграф на Регламент (ЕС)
№ 168/2013.
(4) В случаите, когато ЕС одобряването на
типа предстои да стане невалидно, производителят уведомява изпълнителния директор
на ИА „АА“, който предприема действията
по чл. 37, параграф 5 от Регламент (ЕС)
№ 168/2013.“
§ 44. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. (1) Техническите служби са юридически лица или еднолични търговци, които отговарят на изискванията на чл. 61 от
Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) Съответствието с изискванията на ал. 1
се удостоверява с оценъчен доклад. Докладът
може да включва и сертификат за акредитация
по стандартите, посочени в допълнение № 1
на приложение № 4 от Наредба № 60, както
и други доказателства за компетентностите
на техническите служби.
(3) В зависимост от областта на компетентност техническите служби се определят
за една или няколко от категориите дейности,
посочени в чл. 63, параграф 1 на Регламент
(ЕС) № 168/2013.“
§ 45. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. (1) За издаване на удостоверение
за определяне на техническа служба лицето
по чл. 53, ал. 1 или негов представител подава заявление до изпълнителния директор на
ИА „АА“, към което прилага:
1. копие от документа за регистрация
или единен идентификационен код съгласно
чл. 23 от Закона за търговския регистър, или
еквивалентен документ съгласно националното законодателство на държава – членка на
Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на
техническата служба – нотариално заверено
пълномощно;
3. общи данни за техническата служба,
включително организационна принадлежност,
наименование и адрес;
4. обща и нформа ц и я за т ех н и ческ ата
служба, включваща описание на дейността,
нейните взаимоотношения в рамките на поголямо организационно образувание, ако е
част от такова, както и адресите на всички
нейни сгради и помещения, свързани с обхвата
на определянето;
5. декларация за съгласие кандидатът да
изпълнява изискванията за определяне, както
и да изпълнява останалите задължения на
техническа служба;
6. декларация, че техническата служба няма
да бъде страна в процеса на проектиране и
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производство, доставка или поддръжка на
превозното средство, системата, компонента
и отделния технически възел, които оценява;
7. категорията или категориите дейности,
които техническата служба ще извършва по
Регламент (ЕС) № 168/2013 и приложимите
делегирани актове, и списък на съответните
приложения от делегираните актове, за които
техническата служба кандидатства за определяне, включително границите на нейните
технически възможности, когато е приложимо;
8. списък с персонала на техническата
служба, определен да извършва дейностите,
за които техническата служба кандидатства,
и документи за квалификация на персонала;
9. описание на процедурите, свързани с
категориите дейности, за които техническата
служба желае да бъде определена;
10. процедури за изпълнение на категориите дейности, за които техническата служба
желае да бъде определена;
11. описание на техническите средства,
които са необходими за извършване на категориите дейности, за които техническата
служба кандидатства;
12. декларация за собственост на техническите средства по т. 11;
13. декларация за използване на подизпълнители;
14. копие от наръчника по качество на
техническата служба;
15. копие от сертификат за акредитация
по стандартите, които са приложими към
провежданите от тях дейности;
16. копие на документ за сключена застраховка за покриване на отговорността, която е
свързана с дейността на техническата служба;
17. документ за платена държавна такса,
определена в Тарифа № 5 за таксите, които
се събират в системата на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
(2) Документите по т. 4 – 6, 8 и 11 – 13
се попълват съгласно образци, утвърдени от
изпълнителния директор на ИА „А А“.
(3) Сертификатът за акредитация по ал. 1,
т. 15 трябва да е издаден от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“
или национален орган по акредитация на
друга държава – членка на Европейския съюз.
(4) Заявлението по ал. 1 се подава и на
магнитен носител.“
§ 46. Члeн 55 се изменя така:
„Чл. 55. (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ провежда процедура
за оценка на техническата компетентност на
кандидата за определяне като техническа
служба и на съответствието му с изискванията
на Регламент (ЕС) № 168/2013 и на неговите
делегирани актове.
(2) Преди стартиране на процедурата по
ал. 1 и в 14-дневен срок от получаване на за-
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явлението по чл. 54, ал. 1 ИА „АА“ преглежда
и оценява възможностите си за извършване на
оценката на техническата служба, отчитайки
собствената си политика, компетентност и
наличието на подходящи оценители и технически експерти.
(3) В случаите, когато по ал. 2 се установи
невъзможност за извършване на оценката,
изпълнителният директор на ИА „А А“ информира заявителя, като предлага възлагане
на част от дейностите по оценяването на
технически експерти от компетентен орган
на друга държава – членка на Европейския
съюз, по чл. 66, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 168/2013, които да участват в извършването
на оценката.
(4) В 14-дневен срок от уведомлението по
ал. 3 заявителят информира изпълнителния
директор на ИА „АА“ за решението си относно възлагане на част от дейностите по
оценяването.
(5) В случай на отказ на заявителя по ал. 4
процедурата се прекратява.“
§ 47. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) При положителна оценка на
възможностите си по чл. 55, ал. 2 ИА „АА“:
1. проверява пълнотата и точността на
информацията в заявлението по чл. 54 и приложените към него документи в едномесечен
срок от постъпването му;
2. стартира процедурата по оценка, след установена пълнота и точност на информацията
в заявлението по чл. 54 и приложените към
него документи, като изпраща уведомление
до заявителя.
(2) При установени непълноти и/или нередовности в заявлението или приложените към
него документи по чл. 54, ал. 1 изпълнителният
директор на ИА „АА“ уведомява заявителя
и му предоставя срок за отстраняване на непълнотите и/или нередовностите. Този срок
не може да бъде по-кратък от един месец.
(3) В срок до 6 месеца от постъпването
на заявлението или от отстраняването на
непълнотите и/или нередовностите ИА „АА“
изготвя доклад за резултатите от проведената
процедура за оценка.
(4) Процедурата по оценка се извършва
съгласно приложение № 2 и завършва с оценъчен доклад.
(5) Докладът по ал. 3 включва оценка на
възможностите на заявителя да извършва заявените от него дейности и да прилага методите
за изпитване и/или проверки, определени в
посочените в заявлението приложения на
делегираните актове.
(6) Оценъчният доклад съдържа най-малко
информацията по чл. 63, ал. 5 на Наредба № 60.
(7) Изпълнителният директор на ИА „АА“
предоставя при поискване оценъчния доклад
за техническата слу жба на Европейската
комисия.“
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§ 48. Създават се чл. 56а – 56e:
„Чл. 56а. (1) В срока по чл. 56, ал. 3 в зависимост от оценката в доклада изпълнителният
директор на ИА „А А“ издава удостоверение
за определяне на техническата служба или
съответно със заповед отказва издаването на
удостоверение. Заповедта за отказ подлежи
на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Удостоверението за определ яне на
техническата служба по ал. 1 се издава със
срок на валидност 3 години или до срока на
валидност на сертификата за акредитация
по чл. 53, ал. 2.
(3) Удостоверението за определяне на техническата служба съдържа най-малко данните
по чл. 64, ал. 2 от Наредба № 60.
Ч л. 56б. (1) Оп ределени т е т ех ни ческ и
служби подлежат на периодичен надзор от
И А „А А“, а тех ническ ите сл у жби, чиито
сертификати за акредитация са включени в
доклада по чл. 56, ал. 3, подлежат на надзор
и от акредитиралия ги орган.
(2) Докладът за оценката по чл. 56, ал. 3
се преразглежда най-малко на всеки три години по график, определен от изпълнителния
директор на ИА „А А“ при условия и по ред,
определени в Регламент (ЕС) № 168/2013 и
неговите делегирани актове.
(3) Периодичният надзор по ал. 1 се извършва съгласно процедурата за оценка на
технически служби по приложение № 2, като
се вземе предвид информацията от предходни
оценки.
(4) Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ разработва план за периодичен надзор на всяка определена техническа
служба, така че представителни образци за
обхвата на определяне да се оценяват на
периодична основа.
(5) Периодът между оценките на място
при периодичния надзор зависи от възможността техническата служба да поддържа
съответствието с изискванията за определяне,
установено при предходни оценки.
(6) Извънреден надзор може да се извърши
по мотивирано искане на друг компетентен
орган или във връзка с постъпили сигнали
в ИА „А А“.
(7) Изпълнителният директор на ИА „А А“
може да продължи срока на валидност на удостоверението по чл. 56а, ал. 1 за нови 3 години
или да промени обхвата на удостоверението
след извършването на периодичния надзор
за дейностите по приложимите делегирани
актове и съгласно процедурата за оценка на
технически служби съгласно приложение № 2.
(8) Когато при извършване на периодичен
надзор се установят несъответствия с определените изисквания към техническата служба,
изпълнителният директор на ИА „А А“ опре-
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деля срок за предприемане на коригиращи
действия.
(9) Когато действията за отстраняване на
несъответствията не се предприемат в рамките на определените срокове или не бъдат
оценени като достатъчни вследствие на извършени последващи оценки, изпълнителният
директор на ИА „А А“ със заповед:
1. ограничава обхвата на удостоверението,
когато техническата служба е в невъзможност
да извършва част от дейностите, за които е
определена, и те не влияят на нейните възможности да извършва дейността си по останалата
част от обхвата или когато за определена
част от обхвата са нарушени изискванията,
при които е предоставено удостоверението;
2. за срок от 6 месеца ограничава обхвата на
удостоверението, когато техническата служба
временно е в невъзможност да извършва част
от дейностите, за които е определена, и те не
влияят на нейните възможности да извършва
дейността си по останалата част от обхвата;
3. спира за срок от 6 месеца действието на
удостоверението, когато техническата служба временно е в невъзможност да извършва
дейностите, за които е определена.
(10) Заповедта по ал. 9 се мотивира и
подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 56в. (1) Със съгласието на изпълнителния директор на ИА „А А“ техническата
служба може да възлага на подизпълнители
или на свое подразделение някои от дейностите, за които са били оправомощени в съответствие с чл. 63, параграф 1 на Регламент
(ЕС) № 168/2013.
(2) В случаите по ал. 1 техническата служба
трябва да спази задълженията си по чл. 62
на Регламент (ЕС) № 168/2013.
Чл. 56г. (1) Техническа служба, която е
определена и нотифицирана от друга държава – членка на Европейския съюз, може да
бъде нотифицирана и за техническа служба
на Република България.
(2) За издаване на удостоверение за определяне на техническа служба техническата
служба по ал. 1 или неин представител подава заявление до изпълнителния директор
на ИА „А А“, като прилага документите по
чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7, 13, 15 и 17, както и копие
от оценъчния доклад, издаден от съответния
компетентен орган на друга държава – членка
на Европейския съюз, по чл. 66, параграф 1
от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(3) Документите по чл. 54, ал. 1, т. 4 – 6 и
13 се попълват съгласно съответните утвърдени образци от изпълнителния директор на
ИА „А А“ по чл. 54, ал. 2.
(4) Сертификатът за акредитация по чл. 54,
ал. 1, т. 15 трябва да е издаден от национален
орган по акредитация на държава – членка
на Европейския съюз.
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(5) Заявлението по ал. 2 се подава и на
магнитен носител.
(6) При установени непълноти и/или нередовности в заявлението или приложените
към него документи по ал. 2 изпълнителният
директор на ИА „А А“ уведомява заявителя
и му предоставя срок за отстраняване на непълнотите и/или нередовностите. Този срок
не може да бъде по-кратък от един месец.
(7) В 30-дневен срок от получаване на
заявлението по ал. 2 или от отстраняване
на установените непълноти или неточности
изпълнителният директор на ИА „АА“ издава
удостоверение за определяне на техническата
служба по чл. 56а.
(8) Техническите служби по ал. 1 предоставят на ИА „А А“ копие от доклада за
извършените повторни оценки или за преразглеждането на оценката, както и информация за всички промени в нотификацията и
докладите от извършените надзорни проверки
в другите държави – членки на Европейския
съюз, в които са определени за технически
служби и за които е уведомена Европейската
комисия в едноседмичен срок от тяхното издаване. ИА „А А“ може да поиска техническата
служба да предостави доклад за актуалните
акредитации на службата.
(9) Процедурата по чл. 55, ал. 1 се провежда и за определяне на техническа служба по
ал. 1, когато тя кандидатства за разширяване
на обхвата, посочен в представения от нея
оценъчен доклад.
Чл. 56д. Техническите служби, които са
определени от изпълнителния директор на
ИА „А А“, изпълняват своите задължения в
съответствие с чл. 70 – 71 от Регламент (ЕС)
№ 168/2013.
Чл. 56е. (1) Изпълнителният директор на
ИА „АА“ със заповед отнема удостоверението
за определяне на техническата служба:
1. когато при надзора по чл. 56б се установи, че техническата служба не отговаря на
изискванията на чл. 53, ал. 1;
2. когато резултатът от процедурата по
преразглеждане на доклада за оценката е
отрицателен;
3. когато докладът за оценката не е преразгледан повече от три години по вина на
техническата служба или когато техническа
служба по чл. 56г, ал. 1 не е представила
копия от докладите за повторни оценки или
за преразглеждането на оценката;
4. когато нотификацията на техническата
служба по чл. 56г, ал. 1 е оттеглена от съответната държава – членка на Европейския съюз;
5. по искане на неговия притежател;
6. когато е в невъзможност да извършва
дейностите, за които е определена;
7. когато наруши изискванията, при които
е предоставено удостоверението за целия
обхват;
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8. когато извършва дейности, които не са
включени в обхвата на удостоверението;
9. при повторно нарушаване на разпоредбите, определени в Регламент (ЕО) № 168/2013.
(2) При отнемане на удостоверението за
определяне по ал. 1 изпълнителният директор
на ИА „А А“ предприема всички необходими мерки, за да осигури непрекъснатост на
вече предприетите от техническата служба
дейности.
(3) Заповедта на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по ал. 1 подлежи на оспорване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 49. Член 57 се изменя така:
„Чл. 57. (1) Изпълнителният директор на
ИА „А А“ съобщава на Европейската комисия
за определените от него технически служби
по чл. 53, ал. 1 и чл. 56г, ал. 1, както и за
обстоятелствата по чл. 56б, ал. 9 и отнемане
на удостоверението на техническата служба
по чл. 56е, ал. 1.
(2) Съобщението по ал. 1 съдържа информацията по чл. 67, параграф 1 на Регламент
(ЕС) № 168/2013.
(3) Всички последващи промени по отношение на нотифицираните технически служби
се съобщават на Европейската комисия.
(4) Техническата служба може да извършва
дейностите по чл. 63, параграф 1 на Регламент (ЕС) № 168/2013 за целите на процедурата по ЕС одобряване на типа само ако
е нотифицирана в Европейската комисия, с
изключение на собствена техническа служба
на производителя по чл. 64, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 168/2013.
(5) Техническа служба, различна от тази
по смисъла на чл. 64 от Регламент (ЕС)
№ 168/2013, установена в държава, която
не е член на Европейския съюз, може да
бъде нотифицирана за техническа служба
на Република България само когато това е
предвидено в двустранно споразумение между
Европейския съюз и тази държава.“
§ 50. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на ИА „АА“
изпраща на органите по одобряването на другите държави – членки на Европейския съюз,
и/или на Европейската комисия информация
или документи съгласно изискванията на
чл. 29, параграфи 3, 5 – 9, чл. 42, параграф
7 и чл. 51, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 168/2013.“
2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
§ 51. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „компетентните органи за одобряване на типа на другите
държави членки“ се заменят с „органите
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по одобряването на другите държави – членки
на Европейския съюз“;
б) в т. 2 думите „тази наредба (Директива
2002/24/ЕО)“ се заменят с „Регламент (ЕС)
№ 168/2013“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителният директор на ИА „АА“
уведомява органите по одобряването на другите държави – членки на Европейския съюз,
и Европейската комисия за предприети мерки
във връзка с превозни средства, системи, отделни технически възли и компоненти, които
представляват сериозен риск за безопасността
на движението по пътищата, общественото
здраве или опазването на околната среда,
когато несъответствието не е ограничено
само до територията на Република България
съгласно чл. 46, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 168/2013.“
§ 52. Създава се глава девета „Предоставяне на техническа информация“ с чл. 60 и 61:
„ Г л а в а

д е в е т а

ВЕСТНИК

б) точка 2 се изменя така:
„2. „Акт за изпълнение“ е Регламент за
изпълнение (ЕС) № 901/2014.“;
в) точки 3 – 11 се отменят;
г) точка 12 се изменя така:
„12. „Информационен документ“ е документ
по образец съгласно част Б от приложение I
на Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014.“;
д) точка 13 се изменя така:
„13. „Техническа документация“ е съвкупността от документацията, посочена в точка 1.1 на част А от приложение I на Регламент
за изпълнение (ЕС) № 901/2014.“;
е) точки 15 – 20 се отменят.
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. За целите на тази наредба се използват и определенията по член 3 от Регламент
(ЕС) № 168/2013.“
§ 54. Параграф 3 от заключителните разпоредби се отменя.
§ 55. Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1,
т. 2 се изменя така:

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСК А ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 60. (1) Производител ят предоставя
техническа информация на потребителите
съгласно чл. 55 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
(2) Информацията по чл. 55, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 168/2013 се предоставя
на български език след приемането є от изпълнителния директор на ИА „А А“.
Чл. 61. Производителят предоставя информацията, която е предназначена за производителите на компоненти или отделни технически
възли при спазване на изискванията на чл. 56
от Регламент (ЕС) № 168/2013.“
§ 53. В допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Допълнителна разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. „Делегиран акт“ е:
а) Делегиран регламент (ЕС) № 3/2014
на Комиси ята от 24 октомври 2013 г. за
допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на изискванията за безопасност
при експлоатацията на превозните средства
за одобряването на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 7 от 10 януари
2014 г.);
б) Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014;
в) Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014 на
Комисията от 16 декември 2013 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
изискванията по отношение на екологичните
характеристики и характеристиките на задвижването и за изменение на приложение V
от него (OB, L 53 от 21 февруари 2014 г.).“;
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„Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ
ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА
АГЕНЦИЯ
„АВТОМОБИЛНА
АДМИНИСТРАЦИЯ“
ЗА ЯВЛЕНИЕ ЗА 1:
1. ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
2. НАЦИОНАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
3. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА
ТИПА
Долуподписаният .................................................
.................................................................................
(имена и длъжност)
Наименование на дружеството и адрес на производителя: ...........................................................
.................................................................................
Наименование и адрес на представителя на
производителя (ако има такъв): ........................
.................................................................................
.................................................................................
С настоящото подавам заявление за ЕС одобряване на типа/ЕС одобряване на типа по чл. 23
(чл. 40 от Регламент (ЕС) № 168/2013)/национално одобряване на типа на малка серия по
чл. 22 (чл. 42 от Регламент (ЕС) № 168/2013)/
изменение на ЕС одобряване типа на1,2:
а) превозно средство
б) компонент
в) система
г) отделен технически възел
Излишното се зачертава.
Производителят или неговият представител подава
отделно заявление за:
1. ЕС одобряване типа на превозно средство;
2. ЕС одобряване типа на система;
3. ЕС одобряване типа на компонент;
4. ЕС одобряване типа на отделен технически възел.
1
2
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По процедура за одобряване на типа 3:
а) поетапно одобряване на типа
б) едноетапно одобряване на типа
в) смесено одобряване на типа
Забележка. При одобряване типа на системи, компоненти или отделни технически възли се прилага
единствено процедура „б“.
Многоетапно одобряване на типа, избрано в съответствие с член 25, параграф 5 от Регламент
(ЕС) № 168/2013: да/не3
I. EС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
А) ЕС одобряване типа на цяло превозно средство
Моля, попълнете следната информация4:
1. Марка (търговско наименование(я) на производителя): ...................................................................
2. Тип 5: .........................................................................
3. Вариант/и 5: .............................................................
4. Версия/и 5: ...............................................................
5. Търговско/и наименование/я (когато има): ....
��������������������������������������������������������������������������������������
6. Категория, подкатегория и подподкатегория на
превозното средство 6: ...............................................
7. Списък с ЕС сертификати за одобряване типа
на система/компонент/отделен технически възел:
да/не3
Б) ЕС одобряване тип на система/компонент/
отделен технически възел
Моля, попълнете следната информация4:
1. Марка/и (търговско/и наименование/я на производителя): ................................................................
2. Тип: .........................................................................
3. Търговско/и наименование/я (когато има): .....
.......................................................................................
4. Списък на системи, компоненти или отделни
технически възли, на които е извършено виртуално и/или собствено изпитване по точка 6 от
приложение III към Делегиран регламент (ЕС)
№ 44/2014……………………………………..да/не 4,3
II. НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ИЛИ НОВИ КОНЦЕПЦИИ
Моля, попълнете следната информация, ако подавате заявление за ЕС одобряване типа на превозно
средство по чл. 40 от Регламент (ЕС) № 168/20137:
1. Марка (търговско наименование/я на производителя): .......................................................................
2. Тип8: ........................................................................
3. Вариант/и8: .............................................................
4. Версия/и8: ...............................................................
Излишното се зачертава.
Пропуснете точката, ако не е приложима.
5
Да се посочи бу к вено-цифрови ят код „Т V V“
(тип – вариант – версия), определен за всеки тип,
вариант и версия съгласно точка 2.3 от част Б на
приложение I от Регламент (ЕС) № 168/2013. За
идентификация на варианта и версиите може да
се използва матрицата по точка 2.3 от част Б на
приложение I от Регламент (ЕС) № 168/2013.
6
Класифицирани съгласно член 4 и приложение I
към Регламент (ЕС) № 168/2013, като се посочва
съответният код, например „L3e-A1E“ за ендуро
мотоциклет с ниска мощност.
7
Пропуснете точката, ако не е прило жима.
8
Да се посочи буквено-цифровият код „ТVV“ (тип – вариант – версия), определен за всеки тип, вариант и
версия съгласно точка 2.3 от част Б на настоящото
приложение. За идентификация на варианта и версиите може да се използва матрицата по точка 2.3 от
част Б на приложение I от Регламент (ЕС) № 168/2013.
3
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5. Търговско/и наименование/я (когато има): ..
...................................................................................
6. Категория, подкатегория и подподкатегория
на превозното средство 9: .......................................
7. Причини, поради които новите технологии
или концепции правят системата, компонента
или отделния технически възел несъвместими
с един или повече актове, изброени в приложение II на Регламент (ЕС) № 168/2013: ...............
...................................................................................
...................................................................................
8. Описание на последствията за безопасността
и опазването на околната среда на новата технология, както и мерките, взети, за да бъде гарантирано, че в сравнение с изискванията, от които
се иска изключение, се постига поне равностойно
ниво на безопасност и опазване на околната среда:
...................................................................................
����������������������������������������������������������������������������������
9. Описание на изпитванията и резултатите,
с които се доказва, че условията, посочени в
точка 8, са изпълнени:............................................
...................................................................................
...................................................................................
III. НАЦИОНАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
ЗА МАЛК А СЕРИЯ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Моля, попълнете следната информация, ако
подавате заявление за национално одобряване
типа на цяло превозно средство по чл. 42 от
Регламент (ЕС) № 168/20137:
1. Марка/и (търговско наименование/я на производителя): ............................................................
2. Тип 8: .....................................................................
3. Вариант/и 8: ..........................................................
4. Версия/и 8: ...........................................................
5. Търговско/и наименование/я (когато има): ..
...................................................................................
6. Категория, подкатегория и подподкатегория
на превозното средство 9: .......................................
7. Описание на типа превозно средство:.............
...................................................................................
...................................................................................
8. Обем (серийността) на планираното производство (обвързано и с броя на превозните средства
по приложение III от Регламент (ЕС) № 168/2013):
...................................................................................
...................................................................................
IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА
ТИПА
Моля, попълнете следната информация, ако подавате заявление за изменение на ЕС одобряване
типа на превозно средство/система/компонент/
отделен технически възел:
1. Марка/и (търговско наименование/я на производителя): ............................................................
2. Тип: ......................................................................
3. Търговско/и наименование/я (когато има): ...
...................................................................................
4. Номер на ЕС одобряване на типа: .................
5. Причина за изменение:
...................................................................................
...................................................................................
Класифицирани съгласно член 4 и приложение I
към Регламент (ЕС) № 168/2013, като се посочва
съответният код, например „L3e-A1E“ за ендуро
мотоциклет с ниска мощност.
9
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Лице за контакт:
...................................................................................
...................................................................................
Документи, които се прилагат по т. I, буква „А“
„ЕС одобряване типа на цяло превозно средство“:
1. копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона
за търговския регистър, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство
на държава – членка на Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на производителя – нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
3. декларация от заявителя, че не са подадени
документи за ЕС одобряване на типа за същия
тип превозно средство до компетентен орган на
друга държава – членка на Европейския съюз, или
на друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;
4. копие от сертификата за система за управление
на качеството, когато има такъв;
5. техническа документация съгласно член 27 от
Регламент (ЕС) № 168/2013 и част А от приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014;
6. документ за платена държавна такса.
Документи, които се прилагат по т. I, буква „Б“
„ЕС одобряване типа на система/компонент/
отделен технически възел“:
1. копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона
за търговския регистър, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство
на държава – членка на Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на производителя – нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
3. декларация от заявителя, че не са подадени
документи за ЕС одобряване на типа за същия
тип система, тип компонент или тип отделен
технически възел до компетентен орган на друга
държава – членка на Европейския съюз, или на
друга държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство;
4. копие от сертификата за система за управление
на качеството, когато има такъв;
5. техническа документация съгласно член 27 от
Регламент (ЕС) № 168/2013 и част А от приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014;
6. документ за платена държавна такса.
Документи, които се прилагат по т. II „Нови
технологии или нови концепции“:
1. копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона
за търговския регистър, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство
на държава – членка на Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на производителя – нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
3. копие от сертификата за система за управление
на качеството, когато има такъв;
4. техническа документация съгласно член 27 от
Регламент (ЕС) № 168/2013 и част А от приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014;
5. документ за платена държавна такса.
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Документи, които се прилагат по т. III „Национално одобряване на типа за малка серия
превозни средства“:
1. копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона
за търговския регистър, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на
държава – членка на Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на производителя – нотариално заверено копие от документа,
с който е упълномощен от производителя;
3. копие от сертификата за система за управление
на качеството, когато има такъв;
4. техническа документация съгласно член 27 от
Регламент (ЕС) № 168/2013 и част А от приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) № 901/2014;
5. документ за платена държавна такса.
Документи, които се прилагат по т. IV „Изменение на ЕС одобряване на типа“:
1. копие от документа за регистрация или единен
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона
за търговския регистър, или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на
държава – членка на Европейския съюз;
2. когато заявителят е представител на производителя – нотариално заверено копие от документа,
с който е упълномощен от производителя;
3. описание на извършените промени в техническата
документация;
4. протоколи и/или доклади, издадени от техническа
служба, по чл. 45, ал. 3, т. 4;
5. документ за платена държавна такса.
Дата: 
Заявител:
(име и фамилия, подпис)“

§ 56. Приложение № 2 към чл. 54, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 56, ал. 4

Процедура за оценка на техническите служби
1. Цел:
1.1. Приложението определя изискванията,
условията и реда за извършване на процедура
за оценка на техническите служби.
1.2. Изискванията се прилагат за оценка на
всички технически служби независимо от правния им статут.
2. Принципи на оценяването:
2.1. независимост, която е основа за безпристрастността и обективността на заключенията;
2.2. подход, основан на доказателства, който
гарантира надеждни и възпроизводими заключения.
3. Изисквания и квалификация на екипа по
оценяване:
3.1. Оценяването се извършва от екип, притежаващ технически и административни познания,
необходими за целта.
3.2. Екипът задължително преминава през
специална подготовка за дейността по оценяване.
Той трябва да притежава специфични познания
в техническата област, в която заявителят/техническата служба ще извършва дейностите си.
3.3. Екипът е длъжен да проявява надеждност и
честност, да спазва поверителност и дискретност,

С Т Р.

42

ДЪРЖАВЕН

вярно и точно да докладва за своите констатации
и заключения.
4. Подготовка за оценяване:
4.1. Изпълнителният директор на ИА „А А“
назначава екип по оценяването в съответствие с
изискванията по т. 3, като гарантира наличието
на подходяща експертиза за всяка отделна задача.
4.2. Изпълнителният директор на ИА „А А“
определя задачата, поставена пред екипа по
оценяване – проучване на документите, предоставени от заявителя.
4.3. Изпълнителният директор на ИА „А А“
съгласува със заявителя/техническата служба и
определения екип по оценяването датата и плана
за извършване на оценяването. Отговорността
за определяне на дата за оценка, съобразена с
плана за надзор и преоценка, е на изпълнителния
директор на ИА „А А“.
4.4. Изпълнителният директор на ИА „А А“
осигурява предоставянето на подходяща документация относно критериите, протоколите от
предишни оценявания, както и необходимите
документи и протоколи на техническата служба,
на екипа по оценяването.
5. Оценяване на място:
Екипът по оценяването извършва оценката в
помещенията на заявителя/техническата служба,
където се провеждат една или няколко основни
дейности, и когато е необходимо, проверява
и други избрани места, на които заявителят/
техническата служба извършва своята дейност.
6. Анализ на констатациите и оценъчен доклад:
6.1. Екипът по оценяването анализира цялата
необходима информация и всички данни, събрани
по време на прегледа на документацията, протоколите и при оценката на място. Този анализ
трябва да е достатъчен, за да позволи на екипа
да определи степента на компетентност и съответствието на заявителя/техническата служба с
изискванията за определяне.
6.2. Процедурите за изготвяне на доклади от
ИА „А А“ трябва да гарантират изпълнението на
следните изисквания:
6.2.1. Преди напускане на мястото на оценката
между екипа по оценяване и заявителя/техническата служба се провежда среща. На срещата
екипът по оценяването представя писмен и/или
устен доклад относно констатациите си след
проведения анализ. На заявителя/техническата
служба се предоставя възможност да задава въпроси по направените констатации, включително
относно несъответствията, когато има такива.
6.2.2. На за явител я/тех ническата сл у жба
своевременно се предоставя писмен доклад за
резултатите от оценяването. Докладът трябва
да съдържа бележки относно компетентността,
дейностите по осигуряване съответствието на
продукцията и когато има, да посочва несъответствията, които трябва да се отстранят, за
да се спазят всички изисквания за определяне.
6.2.3. На заявителя/техническата служба се
осигурява възможност да вземе отношение по
доклада за оценка, като предложи подходящи
коригиращи действия с описание на взети или
планирани за даден период конкретни мерки,
с оглед отстраняване на констатираните несъответствия.
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6.3. Изпълнителният директор на ИА „А А“
трябва да осигури разглеждането на предложените от заявителя/техническата служба по
т. 6.2.3 коригиращи действия, за да прецени дали
мерките са достатъчни и ефективни. Когато се
прецени, че действията не са задоволителни, се
иска допълнителна информация. Може да бъде
поискано доказателство за ефективното изпълнение на предприетите мерки или да се извърши
последваща оценка с оглед да се провери ефективността на изпълнението на коригиращи мерки.
7. Документация за определените технически
служби:
7.1. Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ поддържа документация за заявителя/техническата служба като доказателство,
че са спазени изискванията по определянето им,
включително и за техните компетенции.
7.2. Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ съхранява документацията за
заявителя/техническата служба по начин, гарантиращ запазването на нейния поверителен
характер.
7.3. Документацията за техническите служби
трябва да включва най-малко:
7.3.1. отнасящата се до тях преписка;
7.3.2. протоколи и доклади за оценки;
7.3.3. копия от удостоверенията за определяне,
получени от ИА „А А“.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 57. Наредба № 118 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
от категория L по отношение на спирането
(обн., ДВ, бр. 14 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74
от 2006 г. и бр. 33 от 2007 г.) се отменя.
§ 58. Наредба № 119 от 2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от
категория L по отношение на идентификацията
на устройствата за управление, сигналните
устройства и показващите уреди (обн., ДВ,
бр. 14 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2006 г.)
се отменя.
§ 59. Наредба № 120 от 2005 г. за одобряване типа на устройства за звуков сигнал и
за монтирането на одобрен тип устройства за
звуков сигнал на тип нови моторни превозни
средства от категория L (обн., ДВ, бр. 14 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г.) се отменя.
§ 60. Наредба № 121 от 2005 г. за одобряване
на стойките за тип нови двуколесни моторни
превозни средства от категория L (обн., ДВ,
бр. 14 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г.)
се отменя.
§ 61. Наредба № 122 от 2005 г. за одобряване
на ръкохватки за пътници за нови двуколесни
моторни превозни средства от категория L
(обн., ДВ, бр. 14 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74
от 2006 г.) се отменя.
§ 62. Наредба № 123 от 2005 г. за одобряване
на устройство за защита срещу неразрешено
използване за тип нови моторни превозни
средства от категория L (обн., ДВ, бр. 15 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г.) се отменя.
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§ 63. Наредба № 124 от 2005 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства от
категория L по отношение на задължителните
надписи (обн., ДВ, бр. 15 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 2 от 2007 г.) се отменя.
§ 64. Наредба № 125 от 2005 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства от
категория L по отношение монтирането на
устройства за осветяване и светлинна сигнализация (обн., ДВ, бр. 15 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 14 от 2007 г. и бр. 72 от 2014 г.) се отменя.
§ 65. Наредба № 126 от 2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от
категория L по отношение на масите и размерите (обн., ДВ, бр. 15 от 2005 г.; изм., бр. 39 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2006 г.) се отменя.
§ 66. Наредба № 127 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
от категория L по отношение на мястото за
монтиране на задната регистрационна табела
(обн., ДВ, бр. 15 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 94
от 2006 г.) се отменя.
§ 67. Наредба № 128 от 2005 г. за одобряване
на типа на нови моторни превозни средства от
категория L по отношение на максималната
конструктивна скорост и на типа двигател по
отношение на максималния въртящ момент
и максималната мощност нето (обн., ДВ,
бр. 65 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г.)
се отменя.

ВЕСТНИК
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§ 68. Наредба № 129 от 2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства
от категория L по отношение монтажа на
устройства за измерване на скоростта (обн.,
ДВ, бр. 15 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 94 от
2006 г.) се отменя.
§ 69. Наредба № 130 от 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови
моторни превозни средства от категория L и
одобряване типа на нови моторни превозни
средства от категория L по отношение на
определени характеристики (обн., ДВ, бр. 76
от 2005 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2006 г., бр. 60
от 2007 г.; доп., бр. 39 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 72 от 2014 г.) се отменя.
§ 70. Изпълнителният директор на ИА „АА“
информира до 31.12.2020 г. Европейската
комисия за прилагането на процедурите за
одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС)
№ 168/2013.
§ 71. Член 43б не се прилага към част
или оборудване, преди да бъде посочено в
приложение X от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 901/2014.
§ 72. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Ивайло Московски
2576

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 24

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-96
от 16 февруари 2018 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и с
извършени по-точни замервания и отразяване на
данни от специализирани карти и регистри на
обекти по чл. 6, ал. 4 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие на територията на
община Каварна в кадастрална карта и регистри
за землището на с. Българево, ЕКАТТЕ 07257,
община Каварна, област Добрич, одобрена със
Заповед № Д-18-7 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър (АГКК):
1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Калиакра“, в землищата на с.
Българево и с. Свети Никола, община Каварна,
област Добрич, с граница, определена с Постановление за обявяване № 16298 от 26.09.1941 г. на
министъра на земеделието и държавните имоти,
Заповед № 356 от 5.02.1966 г. на председателя на
Комитета по горите и горската промишленост при
Министерския съвет (МС) (ДВ, бр. 30 от 1966 г.)
и Заповед № 231 от 4.04.1980 г. на председателя
на Комитета за опазване на природната среда
(КОПС) при МС (ДВ, бр. 35 от 1980 г.), и с площ,
актуализирана със Заповед № РД-640 от 5.09.2006 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 85 от 2006 г.), Заповед № РД-767 от 6.10.2014 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 93 от 2014 г.) и Заповед № РД-659 от 13.10.2017 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 91 от 2017 г.), от 7150,099 дка на 7150,121 дка.
2. В границата на резерват „Калиакра“, определена с постановлението и заповедите по т. 1,
попадат поземлени имоти и морска акватория,
както следва:
2.1. поземлени имоти с идентификатори:
07257.33.291, 07257.33.292, 07257.33.295, 07257.33.296,
07257.33.310, 07257.33.318, 07257.33.396, 07257.33.398,
07257.33.413, 07257.33.498, 07257.33.531, 07257.33.579,
07257.33.580, 07257.43.252, 07257.43.254, 07257.43.304,
07257.43.402, 07257.45.281, 07257.45.283, 07257.45.293,
07257.45.294, 07257.45.302, 07257.45.307, 07257.45.314,
07257.45.315, 07257.45.316, 07257.45.506, 07257.45.507,
07257.45.508, 07257.45.509, 07257.45.510, 07257.45.517,
07257.45.518, 07257.45.519, 07257.45.520, 07257.46.253,
07257.46.256, 07257.46.285, 07257.46.400, 07257.46.405,
07257.46.406, съгласно кадастралната карта и регистри за землището на с. Българево, ЕКАТТЕ
07257, община Каварна, област Добрич, одобрени
със Заповед № РД-18-7 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър (АГКК), с обща площ
2458,179 дка;
2.2. поземлени имоти с идентификатори:
65543.31.87, 65543.31.141, 65543.31.155, 65543.31.174,

65543.31.176, 65543.31.185, 65543.31.188, съгласно
кадастралната карта и регистри за землището на
с. Свети Никола, ЕКАТТЕ 65543, община Каварна,
област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-19
от 27.02.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с обща площ 691,942 дка;
2.3. морска акватория с обща площ 4000 дка
съгласно Заповед № 231 от 4.04.1980 г. на председателя на КОПС при МС.
3. Пълният опис на координатите на точките
по границата на защитена територия – резерват
„Калиакра“, и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) и Регионалната
инспекция по околна среда и води – Варна.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
Н. Димов

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-6
от 20 февруари 2018 г.
Във връзка с реа лизаци ята на Проект 2
„Подготовка за строителство на участъци по
жп линията от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ и
необходимостта от изграждане на Подобект 16
„Пътен надлез на км 127+805“ на територията на
землището на с. Събрано, община Нова Загора,
област Сливен, от Позиция 2: „Премахване на
прелезите и изграждане на надлези/подлези за
жп участък Пловдив – Бургас“ за осигуряване
на транспортен достъп до териториите от двете
страни на железопътната линия, на основание
чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, предложение второ и буква „в“, предложение второ и ал. 4 във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1 от ЗУТ,
предвид обстоятелството, че обектът е част от
железопътна магистрала „Пловдив – Бургас“,
посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1,
т. 1 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени
в железопътната инфраструктура, и закриване
на отделни линии или участъци от линии от
2001 г., представляваща национален обект по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост и чл. 29,
ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като
елемент на Трансевропейската железопътна
мрежа; заявление на Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-10/22.12.2017 г., допълнено с вх. № АУ14-10/24.01.2018 г. и вх. № АУ1410/12.02.2018 г., Заповед № РД-02-15-10/1.02.2016 г.
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на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за разрешаване изработване
на ПУП за изграждането на пътни надлези и подлези, реконструкция на елементи на техническата
инфраструктура и изместване на засегнатите от
основния проект селскостопански пътища в участъци 1 и 2, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ;
извършено съобщаване на изработения проект за
ПУП – ПП в „Държавен вестник“, бр. 53 от 2016 г.,
и доказателства за извършено обявяване по реда
на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, протокол от 15.08.2016 г.
на Община Нова Загора, удостоверяващ, че не
са постъпили възражения по разгласения проект
за ПУП – ПП; Решение № ЕО-3/6.04.2016 г. на
МОСВ да не се извършва ЕО и писма № ЕО39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ;
Решение на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието, храните и
горите (МЗХГ) № КЗЗ-11/6.07.2017 г. за утвърждаване на площадки за проектиране и писмо изх.
№ АО-978/24.11.2017 г. на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“ при МЗХГ; съгласие
изх. № АСД-14-201/29.08.2016 г. на ТП „Държавно
горско стопанство – Нова Загора“ при „Югоизточно държавно предприятие“ ДП – Сливен;
съгласуване по Закона за културното наследство
със становище № 33-НН-1246/16.06.2016 г. на
Министерството на културата; Здравно заключение изх. № 22/27.05.2016 г. на РЗИ – Сливен;
съгласуване със: Министерството на отбраната със становище рег. № 14-00-196/17.07.2017 г.
и рег. № 14- 00 -196/22.01.2018 г. (вх. № АУ1410/22.01.2018 г.), МВР с писма рег. № 81210011075/29.05.2017 г. и № 812100-2723/13.02.2018 г.
(вх. № АУ14-10/14.02.2018 г.), писмо изх. № УК-0392-37/17.01.2018 г. на Община Нова Загора, „ЕВН
Българи я Електроснабд яване“ – ЕА Д – К ЕЦ
Нова Загора, „Водоснабд яване и кана лизация – Сливен“ – ООД, ВИВАКОМ – „БТК“ – АД;
Решение от протокол на Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална
политика (НЕСУТРП) при МРРБ № УТАТУ-010 2 - 01/2 4.01. 2 018 г. и З а п о в ед № РД- 0 2 -1 5 64/7.07.2017 г. (т. 2) на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
на изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
проекта за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за Подобект 16 „Пътен
надлез на км 127+805“ на територията на землищата на с. Събрано, община Нова Загора, област
Сливен, от Позиция 2: „Премахване на прелезите
и изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация
на железопътния у частък Пловдив – Бу ргас,
Фаза 2“ съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Сливен,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

2579

За министър:
В. Йовев
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ЗАПОВЕД № РД-02-15-7
от 21 февруари 2018 г.
Във връзка с реализацията на Проект 2 „Подготовка за строителство на участъци по жп линията
от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ и необходимостта
от изграждане на Подобект 17 „Пътен надлез на
км 134+350“ в землището на с. Стоил Войвода,
община Нова Загора, област Сливен, от Позиция
2: „Премахване на прелезите и изграждане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ за осигуряване на транспортен достъп до
териториите от двете страни на железопътната
линия, на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква
„б“, предложение второ и буква „в“, предложение
второ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 75, ал. 1 от ЗУТ, предвид обстоятелството, че
обектът е част от железопътна магистрала „Пловдив – Бургас“, посочена в приложение № 1 към
чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация
на железопътните линии в Република България,
включени в железопътната инфраструктура, и
закриване на отделни линии или участъци от
линии от 2001 г., представляваща национален
обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и
чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт
като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа; заявление на Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с № АУ14-10/22.12.2017 г., допълнено с вх. № АУ14-10/24.01.2018 г. и вх. № АУ1410/12.02.2018 г., Заповед № РД-02-15-10/1.02.2016 г.
на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за разрешаване изработване
на ПУП за изграждане на пътни надлези и подлези, реконструкция на елементите на техническата
инфраструктура и изместване на засегнатите от
основния проект с.с. пътища за участъци 1 и 2,
разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено
съобщаване на изработения проект за ПУП – ПП
в „Държавен вестник“, бр. 53 от 2016 г., и доказателства за извършено обявяване по реда на
чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, протокол на Община Нова
Загора от 15.08.2016 г., удостоверяващ, че не са
постъпили възражения по разгласения проект
за ПУП – ПП; Решение № ЕО-3/6.04.2016 г. на
МОСВ да не се извършва ЕО и писма № ЕО39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ;
Решение на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ) № КЗЗ-11/6.07.2017 г. за утвърждаване на площадки за проектиране и писмо
изх. № АО-978/24.11.2017 г. на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ при МЗХГ;
съгласуване по Закона за културното наследство
със становище № 33-НН-1246/16.06.2016 г. на
Министерството на културата; Здравно заключение изх. № 23/27.05.2016 г. на Регионалната
здравна инспекция – Сливен; съгласуване със:
Министерството на отбраната със становище
рег. № 14-00-196/17.07.2017 г. и рег. № 14-00196/22.01.2018 г. (вх. № АУ14-10/22.01.2018 г.), МВР
с писма рег. № 812100-11075/29.05.2017 г. и № 8121002723/13.02.2018 г. (вх. № АУ14-10/14.02.2018 г.),
писмо изх. № УК-03-92-37/17.01.2018 г. на Община Нова Загора, „ЕВН България Електроснабдяване“ – ЕАД – КЕЦ Нова Загора, „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ – ООД,
ВИВАКОМ – „БТК“ – АД; Решение от протокол на
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Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
при МРРБ № УТАТУ-01-02-01/24.01.2018 г. и Заповед № РД-02-15-64/7.07.2017 г. (т. 2) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за Подобект
17 „Пътен надлез на км 134+350“ в землището на
с. Стоил Войвода, община Нова Загора, област
Сливен, от Позиция 2: „Премахване на прелезите
и изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация на
железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза
2“ съгласно приетите и одобрени текстови и графични части, представляващи неразделна част от
настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Сливен,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

2580

За министър:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-02-15-8
от 21 февруари 2018 г.
Във връзка с реализацията на Проект 2 „Подготовка за строителство на участъци по жп линията“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ и необходимостта от изграждане на Подобект 18 „Пътен
надлез на км 145+787“ в землището на с. Съдиево,
община Нова Загора, област Сливен, от Позиция
2: „Премахване на прелезите и изграждане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ за осигуряване на транспортен достъп до
териториите от двете страни на железопътната
линия, на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква
„б“, предложение второ и буква „в“, предложение
второ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 75, ал. 1 от ЗУТ, предвид обстоятелството, че
обектът е част от железопътна магистрала „Пловдив – Бургас“, посочена в приложение № 1 към
чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация
на железопътните линии в Република България,
включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии
от 2001 г., представляваща национален обект по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за държавната собственост и чл. 29, ал. 1
от Закона за железопътния транспорт като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа;
заявление на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с
№ АУ14-10/22.12.2017 г., допълнено с вх. № АУ1410/24.01.2018 г. и вх. № АУ14-10/12.02.2018 г.,
Заповед № РД-02-15-10/1.02.2016 г. на заместникминистъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработване на
ПУП за изграждане на пътни надлези и подлези,
реконструкция на елементите на техническата
инфраструктура и изместване на засегнатите
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от основния проект с.с. пътища за участъци 1
и 2, разгласена по реда на чл. 124б от Закона
за устройство на територията (ЗУТ); извършено
съобщаване на изработения проект за ПУП – ПП
в „Държавен вестник“, бр. 53 от 2016 г., и доказателства за извършено обявяване по реда на
чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, протокол на Община Нова
Загора от 15.08.2016 г., удостоверяващ, че не са
постъпили възражения по разгласения проект
за ПУП – ПП; Решение № ЕО-3/6.04.2016 г. на
МОСВ да не се извършва ЕО и писма № ЕО39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ;
Решение на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ) № КЗЗ-11/6.07.2017 г. за утвърждаване на площадки за проектиране и писмо
изх. № АО-978/24.11.2017 г. на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ при МЗХГ;
съгласуване по Закона за културното наследство
със становище № 33-НН-1246/16.06.2016 г. на
Министерството на културата; Здравно заключение изх. № 24/27.05.2016 г. на Регионалната
здравна инспекция – Сливен; съгласуване със:
Министерството на отбраната със становище
рег. № 14-00-196/17.07.2017 г. и рег. № 14-00-196/
22.01.2018 г. (вх. № АУ14-10/22.01.2018 г.), МВР с
писма рег. № 812100-11075/29.05.2017 г. и № 8121002723/13.02.2018 г. (вх. № АУ14-10/14.02.2018 г.),
писмо изх. № УК-03-92-37/17.01.2018 г. на Община Нова Загора, „ЕВН България Електроснабдяване“ – ЕАД – КЕЦ Нова Загора, „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ – ООД,
ВИВАКОМ – „БТК“ – АД; Решение от протокол
на Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
при МРРБ № УТАТУ-01-02-01/24.01.2018 г. и Заповед № РД-02-15-64/7.07.2017 г. (т. 2) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за Подобект
18 „Пътен надлез на км 145+787“ в землището
на с. Съдиево, община Нова Загора, област Сливен, от Позиция 2: „Премахване на прелезите и
изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация
на железопътния у частък Пловдив – Бу ргас,
Фаза 2“ съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Сливен,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

2581

За министър:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-02-15-9
от 21 февруари 2018 г.
Във връзка с реализацията на Проект 2 „Подготовка за строителство на участъци по жп линията“ от проект „Рехабилитация на железопътния
участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ и необходи-
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мостта от изграждане на Подобект 19 „Пътен
надлез на км 151+770“ в землището на с. Коньово,
община Нова Загора, област Сливен, от Позиция
2: „Премахване на прелезите и изграждане на
надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ за осигуряване на транспортен достъп до
териториите от двете страни на железопътната
линия, на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква
„б“, предложение второ и буква „в“, предложение
второ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 75, ал. 1 от ЗУТ, предвид обстоятелството, че
обектът е част от железопътна магистрала „Пловдив – Бургас“, посочена в приложение № 1 към
чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация
на железопътните линии в Република България,
включени в железопътната инфраструктура, и
закриване на отделни линии или участъци от
линии от 2001 г., представляваща национален
обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и
чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт
като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа; заявление на Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-10/22.12.2017 г., допълнено с вх. № АУ14-10/24.01.2018 г. и вх. № АУ1410/12.02.2018 г., Заповед № РД-02-15-10/1.02.2016 г.
на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за разрешаване изработване
на ПУП за изграждането на пътни надлези и подлези, реконструкция на елементи на техническата
инфраструктура и изместване на засегнатите от
основния проект селскостопански пътища в участъци 1 и 2, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ;
извършено съобщаване на изработения проект за
ПУП – ПП в „Държавен вестник“, бр. 53 от 2016 г.,
и доказателства за извършено обявяване по реда
на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, протокол на Община
Нова Загора от 15.08.2016 г., удостоверяващ, че не
са постъпили възражения по разгласения проект
за ПУП – ПП; Решение № ЕО-3/6.04.2016 г. на
МОСВ да не се извършва ЕО и писма № ЕО39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ;
Решение на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието, храните и
горите (МЗХГ) № КЗЗ-11/6.07.2017 г. за утвърждаване на площадки за проектиране и писмо изх.
№ АО-978/24.11.2017 г. на дирекция „Поземлени
отношения и комасация“ при МЗХГ; съгласуване
по Закона за културното наследство със становище № 33-НН-1246/16.06.2016 г. на Министерството на културата; Здравно заключение изх.
№ 25/27.05.2016 г. на РЗИ – Сливен; съгласуване
със: Министерството на отбраната със становище
рег. № 14-00-196/17.07.2017 г. и рег. № 14-00-196/
22.01.2018 г. (вх. № АУ14-10/22.01.2018 г.), МВР с
писма рег. № 812100-11075/29.05.2017 г. и № 8121002723/13.02.2018 г. (вх. № АУ14-10/14.02.2018 г.),
писмо изх. № УК-03-92-37/17.01.2018 г. на Община Нова Загора, „ЕВН България Електроснабдяване“ – ЕАД – КЕЦ Нова Загора, „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ – ООД,
ВИВАКОМ – „БТК“ – АД; Решение от протокол
на Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
при МРРБ № УТАТУ-01-02-01/24.01.2018 г. и Заповед № РД-02-15-64/7.07.2017 г. (т. 2) на министъра
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на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за Подобект
19 „Пътен надлез на км 151+770“ в землището
на с. Коньово, община Нова Загора, област Сливен, от Позиция 2: „Премахване на прелезите и
изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация
на железопътния у частък Пловдив – Бу ргас,
Фаза 2“ съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Сливен,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

2582

За министър:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-02-15-10
от 21 февруари 2018 г.
Във връзка с реа лизаци ята на Проект 2
„Подготовка за строителство на участъци по жп
линията“ от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ и
необходимостта от изграждане на Подобект 29
„Пътен надлез на км 244+619“ в землището на с.
Черноград, община Айтос, област Бургас, от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане
на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ за осигуряване на транспортен достъп до
териториите от двете страни на железопътната
линия, на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква
„б“, предложение второ и буква „в“, предложение
второ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 75, ал. 1 от ЗУТ, предвид обстоятелството,
че обектът е част от железопътната магистрала
„Пловдив – Бургас“, посочена в приложение № 1
към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация
на железопътните линии в Република България,
включени в железопътната инфраструктура, и
закриване на отделни линии или участъци от
линии от 2001 г., представляваща национален
обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и
чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт
като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа; заявление на Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-10/22.12.2017 г., допълнено с вх. № АУ14-10/24.01.2018 г. и вх. № АУ1410/12.02.2018 г., Заповед № РД-02-15-10/1.02.2016 г.
на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за разрешаване изработване
на ПУП за изграждането на пътни надлези и подлези, реконструкция на елементи на техническата
инфраструктура и изместване на засегнатите
от основния проект селскостопански пътища в
участъци 1 и 2, разгласена по реда на чл. 124б
от ЗУТ; извършено съобщаване на изработения
проект за ПУП в „Държавен вестник“, бр. 87 от
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2016 г., и извършено обявяване по реда на чл. 128,
ал. 2 от ЗУТ, Акт от 5.12.2016 г. на Община Айтос
за възражения; Решение № ЕО-3/6.04.2016 г. на
МОСВ да не се извършва ЕО и писма № ЕО39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ;
Решение на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ) № КЗЗ-04/16.03.2017 г., т. 3,
за утвърждаване на площадки за проектиране
и писмо изх. № АО-180/3.07.2017 г. на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“ при МЗХГ;
съгласуване по Закона за културното наследство
със становище № 33-НН-1246/16.06.2016 г. на Министерството на културата; Здравно заключение
изх. № 53-07-143/30.05.2016 г. на Регионалната
здравна инспекция – Бургас; съгласуване със:
Министерството на отбраната със становище
рег. № 14-00-196/17.07.2017 г. и рег. № 14-00196/22.01.2018 г. (вх. № АУ14-10/22.01.2018 г.), МВР
с писма рег. № 812100-11075/29.05.2017 г. и № 8121002723/13.02.2018 г.(вх. № АУ14-10/14.02.2018 г.),
писмо изх. № 92-00-185(1)/16.08.2017 г. на Община Айтос, Решение № 257 на Общинския
съвет – гр. Айтос, от протокол № 15, т. 15, на
заседание от 27.12.2016 г. за предварително съгласие за преминаване на трасетата на пътните
надлези през общински имоти, „ЕВН България
Електроснабдяване“ – ЕА Д – КЕЦ Карнобат,
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД – Бургас, „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Бургас,
ВИВАКОМ – „БТК“ – АД; Решение от протокол
на Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ № УТАТУ-01-02-01 от 24.01.2018 г.
и Заповед № РД-02-15-64/7.07.2017 г. (т. 2) на
министъра на регионалното развитие и благо
устройството за предоставяне на изпълнението на
функции по ЗУТ одобрявам проекта за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за Подобект 29 „Пътен надлез на км 244+619“ в
землището на с. Черноград, община Айтос, област
Бургас, от Позиция 2: „Премахване на прелезите
и изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация
на железопътния у частък Пловдив – Бу ргас,
Фаза 2“ съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Бургас,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

2583

За министър:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-02-15-11
от 21 февруари 2018 г.
Във връзка с реа лизаци ята на Проект 2
„Подготовка за строителство на участъци по жп
линията“ от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ и
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необходимостта от изграждане на Подобект 30
„Пътен надлез на км 248+202“ в землището на с.
Тополица, община Айтос, област Бургас, от Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане
на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ за осигуряване на транспортен достъп до
териториите от двете страни на железопътната
линия, на основание чл. 129, ал. 3, т. 2, буква
„б“, предложение второ и буква „в“, предложение
второ и ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и
чл. 75, ал. 1 от ЗУТ, предвид обстоятелството, че
обектът е част от железопътна магистрала „Пловдив – Бургас“, посочена в приложение № 1 към
чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация
на железопътните линии в Република България,
включени в железопътната инфраструктура, и
закриване на отделни линии или участъци от
линии от 2001 г., представляваща национален
обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и
чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт
като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа; заявление на Държавно предприятие
„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ14-10/22.12.2017 г., допълнено с вх. № АУ14-10/24.01.2018 г. и вх. № АУ1410/12.02.2018 г., Заповед № РД-02-15-10/1.02.2016 г.
на заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за разрешаване изработване
на ПУП за изграждането на пътни надлези и подлези, реконструкция на елементи на техническата
инфраструктура и изместване на засегнатите от
основния проект селскостопански пътища в участъци 1 и 2, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ;
извършено съобщаване на изработения проект за
ПУП – ПП в „Държавен вестник“, бр. 87 от 2016 г.,
и доказателства за извършено обявяване по реда
на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Акт на Община Айтос
от 5.12.2016 г. за постъпили 3 бр. възражения по
разгласения проект за ПУП – ПП за землището
на гр. Айтос; Решение № ЕО-3 от 6.04.2016 г. на
МОСВ да не се извършва ЕО и писма № ЕО39/22.12.2016 г. и № ЕО-39/28.12.2016 г. на МОСВ;
Решение на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ) № КЗЗ-04/16.03.2017 г., т. 3, за
утвърждаване на площадки за проектиране и
писмо изх. № АО-180/3.07.2017 г. на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“ при МЗХГ;
съгласуване по Закона за културното наследство
със становище № 33-НН-1246/16.06.2016 г. на Министерството на културата; Здравно заключение
изх. № 53-07-143/30.05.2016 г. на Регионалната
здравна инспекция – Бургас; съгласуване със:
Министерството на отбраната със становище
рег. № 14-00-196/17.07.2017 г. и рег. № 14-00196/22.01.2018 г. (вх. № АУ14-10/22.01.2018 г.), МВР
с писма рег. № 812100-11075/29.05.2017 г. и № 8121002723/13.02.2018 г. (вх. № АУ14-10/14.02.2018 г.),
писмо изх. № 92-00-185(1)/16.08.2016 г. на Община Айтос, Решение № 257 на Общинския
съвет – гр. Айтос, от протокол № 15, т. 15, на
заседание от 27.12.2016 г. за предварително съгласие за преминаване на трасетата на пътните
надлези през общински имоти, „ЕВН България
Електроснабдяване“ – ЕА Д – КЕЦ Карнобат,
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД – Бур-
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гас, „Напоителни системи“ – ЕАД, клон Бургас,
ВИВАКОМ – „БТК“ – АД; Решение от протокол
на Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
при МРРБ № УТАТУ-01-02-01/24.01.2018 г. и Заповед № РД-02-15-64/7.07.2017 г. (т. 2) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции
по ЗУТ одобрявам проекта за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
Подобект 30 „Пътен надлез на км 248+202“ в
землището на с. Тополица, община Айтос, област
Бургас, от Позиция 2: „Премахване на прелезите
и изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация
на железопътния у частък Пловдив – Бу ргас,
Фаза 2“ съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Бургас,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.

2584

За министър:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-02-15-12
от 21 февруари 2018 г.
Във връзка с реализацията на Проект 2 „Подготовка за строителство на участъци по жп линията“
от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ и необходимостта
от изграждане на Подобект 32 „Пътен надлез на
км 260+921“ в землището на гр. Айтос, община
Айтос, област Бургас, от Позиция 2: „Премахване
на прелезите и изграждане на надлези/подлези
за жп участък Пловдив – Бургас“ за осигуряване
на транспортен достъп до териториите от двете
страни на железопътната линия, на основание
чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“, предложение второ и буква „в“, предложение второ и ал. 4 във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 1 от ЗУТ,
предвид обстоятелството, че обектът е част от
железопътна магистрала „Пловдив – Бургас“,
посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1
от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в
железопътната инфраструктура, и закриване на
отделни линии или участъци от линии от 2001 г.,
представляваща национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона
за железопътния транспорт като елемент на Транс
европейската железопътна мрежа; заявление на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ1410/22.12.2017 г., допълнено с писма вх. № АУ1410/24.01.2018 г. и № АУ14-10/12.02.2018 г., Заповед
№ РД-02-15-10/1.02.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработване на ПУП за изграждането на пътни надлези и подлези, реконструкция

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

на елементи на техническата инфраструктура и
изместване на засегнатите от основния проект
селскостопански пътища в участъци 1 и 2, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ; извършено
съобщаване на изработения проект за ПУП – ПП
в „Държавен вестник“, бр. 87 от 2016 г., и доказателства за извършено обявяване по реда на чл. 128,
ал. 2 от ЗУТ, Акт на Община Айтос от 5.12.2016 г.
за постъпили 3 бр. възражения за землището на
гр. Айтос по разгласения проект за ПУП; Решение
№ ЕО-3/6.04.2016 г. на МОСВ да не се извършва
ЕО и писма на МОСВ № ЕО-39/22.12.2016 г. и
№ ЕО-39/28.12.2016 г.; Решение на Комисията
за земеделските земи при Министерството на
земеделието, храните и горите (МЗХГ) № КЗЗ04/16.03.2017 г., т. 3, за утвърждаване на площадки
за проектиране и писмо изх. № АО-180/3.07.2017 г.
на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ при МЗХГ; съгласуване по Закона за
културното наследство със становище № 33-НН1246/16.06.2016 г. на Министерството на културата;
Здравно заключение изх. № 53-07-143/30.05.2016 г.
на Регионалната здравна инспекция – Бургас;
съгласуване със: Министерството на отбраната със становище рег. № 14-00-196/17.07.2017 г.
и рег. № 14-00 -196/22.01.2018 г. (вх. № АУ1410/22.01.2018 г.), МВР с писма рег. № 81210011075/29.05.2017 г. и № 812100-2723/13.02.2018 г.
(вх. № АУ14-10/14.02.2018 г.), писмо изх. № 92-00185(1)/16.08.2016 г. и вх. № АУ14-10/25.01.2018 г. на
Община Айтос, протокол № 2 от 19.01.2018 г. на
ОбЕСУТ – Айтос, Решение № 257 на Общинския
съвет – гр. Айтос, от протокол № 15, т. 15, на
заседание от 27.12.2016 г. за предварително съгласие за преминаване на трасетата на пътните
надлези през общински имоти, „ЕВН България
Електроснабдяване“ – ЕА Д – КЕЦ Карнобат,
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, Бургас,
„Напоителни системи“ – ЕАД, клон Бургас, ВИВАКОМ – „БТК“ – АД; Решение от протокол на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика (НЕСУТРП)
при МРРБ № УТАТУ-01-02-01/24.01.2018 г. и Заповед № РД-02-15-64/7.07.2017 г. (т. 2) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции
по ЗУТ одобрявам проекта за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
Подобект 32 „Пътен надлез на км 260+921“ в
землището на гр. Айтос, община Айтос, област
Бургас, от Позиция 2: „Премахване на прелезите
и изграждане на надлези/подлези за жп участък
Пловдив – Бургас“, от проект „Рехабилитация
на железопътния у частък Пловдив – Бу ргас,
Фаза 2“ съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – Бургас,
в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
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За министър:
В. Йовев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-146
от 23 февруари 2018 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция
на хората с увреждания и чл. 6 от Устройствения
правилник на Министерството на труда и социалната политика нареждам:
Утвърждавам Методика за финансиране на
проекти по програмите, стимулиращи трудовата
заетост и самостоятелната стопанска дейност на
хората с увреждания (методика) и приложенията
към нея:
– Формуляр за кандидатстване за получаване на финансиране от Агенцията за хората с
увреждания по Методиката за финансиране на
проекти за започване и развитие на самостоятелна
стопанска дейност от лица с трайни увреждания
(приложение № 1);
– Бюджет за дейностите от първа група (приложение № 2);
– Бюджет за дейностите от втора група за
вторите 12 месеца (приложение № 3);
– Таблица за оценка на административното
съответствие (приложение № 4);
– Сборна декларация за наличието или липсата на обстоятелства по чл. 50, ал. 1 от методиката
(приложение № 5);
– Европейск и формат на автобиог рафи я
(приложение № 6);
– Декларация по чл. 10, ал. 3 от методиката
(приложение № 7);
– Финансов отчет на раздел І – бюджет на
дейностите от първа група (приложение № 8);
– Технически отчет за изпълнение на дейности
те, включени в раздел І – бюджет на дейностите
от първа група (приложение № 9).
Настоящата заповед отменя заповеди № РД01-41 от 21.01.2013 г., № РД-01-42 от 27.01.2014 г.
и № РД-01-159 от 28.02.2017 г.
Заповедта да се доведе до знанието на изпълнителния директор на Агенцията за хората
с увреждания за сведение и изпълнение.
Министър:
Б. Петков
МЕТОДИКА
за финансиране на проекти по програмите,
стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната
стопанска дейност на хората с увреждания
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Тази методика има за цел:
1. да се изгради цялостна система за провеждане на конкурси от Агенцията за хората с
увреждания (АХУ) за финансиране на инвестиционни проекти на лица с трайни увреждания за
започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност съгласно разпоредбите на чл. 31 от
Закона за интеграция на хората с увреждания и
чл. 19 от Правилника за прилагане на Закона за
интеграция на хората с увреждания;
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2. да се утвърди последователна и детайлизирана процедура за оценяване на целесъобразността и качеството на представените конкурсни
предложения, чиято реализация е предпоставка
за осигуряване на трудови доходи на кандидатстващите лица с трайно намалена работоспособност.
Чл. 2. (1) С инвестиционен проект по тази
методика могат да кандидатстват физически лица
с трайни увреждания1. Ако лицата са в трудови/
служебни правоотношения, след класиране на
представеното от тях конкурсно предложение е
необходимо да декларират, че ще извършват трудова дейност единствено във връзка с неговото
изпълнение.
(2) В решението на ТЕЛК/НЕЛК, което се
представя заедно с инвестиционния проект, не
трябва да има противопоказни условия за упражняване на дейностите, които се предвижда да
бъдат извършвани по чл. 7, ал. 3 след реализация
на инвестиционния проект.
Чл. 3. Реализацията на проекта задължително
включва като самостоятелен етап учредяването
на стопанско предприятие, като физическото лице
избира самό подходящата за него юридическа форма – едноличен търговец или еднолично дружество
с ограничена отговорност по Търговския закон.
Чл. 4. (1) При стартиране на дейностите по
проекта кандидатът задължително трябва да
докаже, че има подходящите умения, квалификация и управленски опит за реализиране на
начинанието. Като доказателство се прилагат
подходящи документи, издадени от лицензирани
образователни и обучителни институции – дипломи, удостоверения, сертификати и др., както
и документи, удостоверяващи правото да се осъществява дейност, подлежаща на регистрационен,
разрешителен или лицензионен режим.
(2) Уменията, квалификацията и опитът на
кандидата се описват в саморъчно подписана
от него автобиография, която се прилага към
конкурсните документи.
(3) Когато кандидатът се нуждае от придобиване на нови умения или от повишаване на
квалификацията си във връзка с извършване на
предвидени в конкурсното предложение дейности,
той може да планира участието си в обучителен
курс по чл. 21, ал. 2. Полученият документ, доказващ успешното завършване на обучителния
курс, има доказателствената роля по ал. 1.
Чл. 5. (1) Физическото лице – собственик на
едноличното предприятие, е задължено след извършване на предвидените инвестиции активно
да работи в него и в негов интерес.
(2) Не се допуска едноличният собственик с
трайни увреждания да прехвърля управлението
на своето предприятие на друго лице, в т.ч. и на
представители от своето семейство, под каквато
и да е форма (устно, чрез генерално пълномощно
или по друг начин). Това ограничение е в сила
до изтичане на срока по чл. 7, ал. 6.
Съгласно § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби
на ЗИХУ „човек с трайно увреждане“ е лице, което в
резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да
изпълнява дейности по начин и в степен, възможни
за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена
работоспособност или са определили вид истепен на
увреждане 50 и над 50 на сто.
1
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(3) При установяване на формално управление на предприятието от страна на едноличния
собственик след сключване с АХУ на договора
за финансиране, в т.ч. по време на изпълнението
на инвестиционния проект и в срока по чл. 7,
ал. 6, договорът с предприятието се прекратява,
а полученото финансиране се възстановява на
АХУ заедно със законната лихва.
Чл. 6. (1) Едноличният собственик осигурява
своите доходи от функциониране на собственото
си предприятие в изпълнение на задълженията си
по чл. 5, ал. 1 чрез самостоятелно извършване на
основната(ите) дейност(и), записана(и) в търговския регистър при учредяване на предприятието.
(2) За нуждите на извършваната стопанска
дейност едноличният собственик може да наема
и други лица за осъществяване само на спомагателни, неуправленски, неопределящи профила на
дейност на предприятието видове работи.
(3) Когато се предлага наемане на допълнителен персонал, задължително се прави оценка на
преимущественото участие на едноличния собственик при извършване на основните дейности
на предприятието. Като минимално доказателство
за преимущественото участие на собственика се
използва размерът на възнаграждението, което
се определя в бюджета по чл. 30, т. 2 и не може
да бъде по-малко от възнаграждението на целия
нает персонал, определено при съществуващите нормални условия за заплащане на труда в
страната.
(4) В изпълнение на условията по предходната
алинея едноличният собственик с трайни увреждания не може да наема допълнителен персонал
за изпълнение на управленски функции и на
дейности, които биха поставили развитието на
предприятието в зависимост от волята на наетото
лице. Това ограничение е в сила до изтичане на
срока по чл. 7, ал. 6.
(5) Не се разрешава наемането на персонал,
който да върши цялата дейност(и), записана в
търговския регистър, като за едноличния собственик се запазва само функцията на управляващ.
Чл. 7. (1) Дейностите, които се изпълняват в
рамките на конкурсното предложение, се делят
на две групи.
(2) Към първа група дейности се отнасят инвестиционните дейности, чието осъществяване
подготвя започването и развитието на самостоятелна стопанска дейност.
(3) Към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват след
приключване на инвестиционните дейности.
(4) С реализацията на дейностите от първа
група се подготвя извършването на дейностите от
втора група. Изпълнението на инвестиционните
дейности не може да носи печалба (доход) за
предприятието. Предприятието трябва да получава печалба при изпълнение на дейностите от
втора група, което е предпоставка за неговата
ефективност и ефикасност.
(5) Продължителността на дейностите от първа
група не може да бъде по-голяма от 4 месеца.
(6) Продължителността на дейностите от втора
група не може да бъде по-малка от 36 месеца.
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(7) Когато поради обективни причини се
наложи временно прекратяване на дейностите
от втора група, срокът по ал. 6 се увеличава с
периода на временното прекратяване.
(8) За временното прекратяване на дейностите
по ал. 7 се уведомява АХУ, която може да поиска
подписването на анекс към сключения договор
за финансиране.
Чл. 8. (1) Всеки кандидат може да участва в
обявения конкурсен кръг само с едно предложение.
(2) С проектно предложение, което не е класирано в един конкурсен кръг, може да се кандидатства само още веднъж: през годината на първото
кандидатстване или през следващата година. За
целта то трябва да се преработи в съответствие с
нормативните разпоредби, в т.ч. на Методиката за
започване и развитие на самостоятелна стопанска
дейност от лица с трайни увреждания, като се
отчетат и бележките на оценителната комисия.
Чл. 9. Когато конкурсно предложение се представя за оценка на дата и час, в т.ч. и датата и часа
на пощенското клеймо на подателя, по-късна от
датата и часа, обявени за крайни за съответния
конкурс, то не се приема. Ако предложението е
изпратено по пощата, то се връща на кандидата
с наложен платеж.
Чл. 10. (1) Не се допускат до участие в конкурса:
1. предложения, които не съдържат попълнен
формуляр и/или бюджет;
2. предложения, които представят попълнен
формуляр в стар формат;
3. предложения, които не съдържат изискуеми
доказателствени документи по чл. 50;
4. лица с трайни увреждания, чиито предложения са в противоречие с разпоредбите на
Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Европейската
комисия 2;
5. лица с трайни увреждания, които не отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 3 на Правилника за прилагане на Закона за интеграция
на хората с увреждания (ППЗИХУ); липсата на
обстоятелствата по чл. 19, ал. 3 от ППЗИХУ се
удостоверява с писмена декларация;
6. лица с трайни увреждания, чиито предложения имат за цел получаването на доходи от
отдаване под наем на придобитото по инвестиционния проект имущество;
7. лица с трайни увреждания, чиито предложения имат за цел развитието на хазартни игри;
8. предложения, които са в противоречие с
установената нормативна база в страната.
(2) От участие в конкурса се отстраняват:
1. лица с трайни увреждания, които имат
учредено еднолично предприятие, независимо
дали е действащо или недействащо;
2. лица с трайни увреждания, участващи като
съдружници в други търговски дружества.
(3) Неналичието на обстоятелствата по ал. 2,
т. 1 и 2 се удостоверява с писмена декларация.
(4) Когато бъде установено, че декларациите по ал. 1, т. 5 и/или ал. 3 не отговарят на
истината, АХУ започва чрез съдебните органи
наказателно преследване на декларатора, представил невярната декларация. Ако наличието
В ж . h t t p : //e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v/
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на измама бъде установено след спечелване и
отпускане на финансиране за лицето с невярна
декларация, изпълнението на сключения договор за финансиране се прекратява и се изисква
възстановяване на изплатените вече средства
заедно със законната лихва.
Чл. 11. Физически лица с трайни увреждания, които са били финансирани за започване и
развитие на самостоятелна стопанска дейност от
Агенцията за хората с увреждания, нямат право
на повторно кандидатстване по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие
на самостоятелна стопанска дейност от лица с
трайни увреждания.
Раздел ІІ
Предназначение на отпусканите средства за
финансиране на конкурсните проекти
Чл. 12. Средства за финансиране на конкурсни
предложения се отпускат на лицата по чл. 2 само
след представяне на цялостно разработен проект
и получена оценка в съответствие с разпоредбите
на раздел IV на настоящата методика.
Чл. 13. Размерът на исканото финансиране за
конкурсното предложение не може да превишава
сумата 20 000 лв.
Чл. 14. Средства за финансиране на конкурсното предложение се отпускат от АХУ за покриване само на еднократни допустими разходи,
които се отнасят до инвестиционните дейности
от първа група.
Чл. 15. Еднократните допустими разходи се
групират по компоненти, които са:
1. компонент 1 – разходи, свързани с учредяването на едноличното предприятие;
2. компонент 2 – разходи, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд;
3. компонент 3 – средства за придобиване на
оборудване;
4. компонент 4 – средства за начален оборотен
капитал;
5. компонент 5 – разходи, свързани със заплащане на краткосрочен квалификационен курс.
Чл. 16. (1) Не са еднократни (инвестиционни)
разходи разходите за: реклама, наеми за ползване
на помещения и/или оборудване, транспортни
разходи, възнаграждения и осигуровки, в т.ч. и
за лицата, които се занимават с реализацията
на инвестиционните дейности, командировки,
застраховки, погасявания на задължения към
доставчици по други проекти, лихви, такси за
обслужване на банкови сметки и всякакви други
разходи, които имат характер на текущи разходи
и се отнасят към разходите за дейностите от
втора група.
(2) Покупката на земи и трайни насаждения
не се финансира по тази методика.
Чл. 17. (1) Със средствата по компонент 1
се покриват разходите за учредяване на ново
предприятие, които включват такси, свързани с
регистрацията в търговския регистър.
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(2) Не се покрива от субсидията вноската,
дължима при учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно чл. 117,
ал. 1 от Търговския закон, както и хонорарите
за адвокати.
(3) Изработването на печат с наименованието
на предприятието не се счита за разход, свързан
с учредяване на предприятието.
Чл. 18. (1) Със средствата по компонент 2
се покриват разходи за строително-монтажни
работи, които не може да превишават 20 % от
исканата субсидия.
(2) Необходимостта от извършване на строително-монтажни работи подробно се обосновава
във формуляра, като се описва съществуващото
положение на помещението, в което ще се изпълняват дейностите от втора група, преди ремонта
и след него. Предвидените строително-монтажни
работи трябва да отговарят на потребностите от
създаване на работна среда за упражняване на
производителен, безопасен и здравословен труд
при спазване на изискванията на Наредба № 4 от
2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане
на строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително за
хората с увреждания и на Наредба № 7 от 1999 г.
за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд на работните места
и при използване на работното оборудване. Такива ремонтни работи могат да бъдат свързани
с изграждане на електрическа инсталация, в т.ч.
монтиране на електрически контакти и ключове
на подходяща височина, водопровод, канализация
и вентилация, с подобряване на осветеността и
на температурния режим, с подмяна на врати
и подравняване на под с цел отстраняване на
опасности при ходене по него, както и на други
работи съобразно индивидуалните потребности
на лицето с увреждания и предвидените за изпълнение дейности от втора група.
(3) Средствата за работите по ал. 1 се отпускат
на кандидати (учредени вече еднолични предприятия), които са собственици на помещенията
(постройката), където ще се извършват дейностите
от втора група.
(4) Ако кандидатът не е собственик, той
представя предварителен договор със собственика на недвижимия имот с продължителност
на ползването на имота не по-малка от срока по
чл. 7, ал. 6 и писмено съгласие от собственика
за извършване на предвидените работи по ал. 2.
За реално изплащане на средствата за строително-монтажни работи след утвърждаване на
конкурсното предложение в АХУ се представя
подписан договор между едноличното предприятие и собственика на недвижимия имот, в който
специално се посочва начинът на признаване
(възстановяване) на разходите за ремонт от
страна на собственика на недвижимия имот.
(5) Когато помещенията (постройката), за
които се предвижда извършването на строително-монтажните работи, се предоставят за
ползване от свързано с кандидата (учреденото
вече еднолично предприятие) лице, което може
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да бъде съпруг, съпруга, майка, баща, син, дъщеря, баба, дядо, брат, сестра и т.н., се прилагат
разпоредбите на ал. 4.
(6) Ако по време на извършване на дейностите
от първа група и в рамките на срока по чл. 7,
ал. 6 бенефициентът пожелае да извърши строително-монтажни работи, които не са включени в
проекта, или пожелае независимо от причината
да смени използваното помещение (постройка),
където са извършени строително-монтажните
работи, а в новото помещение (постройка) е наложително да се извършат строително-монтажни
работи, той извършва тези строително-монтажни
работи за собствена сметка. Агенцията за хората
с увреждания може да поиска възстановяване на
средствата, които е платила за извършените СМР.
Чл. 19. (1) Със средствата по компонент 3
може да се придобият оборудване и обзавеждане
за разкриване на работно място за кандидатстващото лице с трайни увреждания – едноличен
собственик на предприятието.
(2) Във формуляра за кандидатстване се прави
пълно описание на оборудването и обзавеждането по предходната алинея, като се обвързва с
конкретното изпълнение на дадена дейност от
втора група.
(3) Придобиваните оборудване и обзавеждане
трябва да компенсират намалената работоспособност на кандидатстващото лице с трайни
увреждания само във връзка с изпълняване на
предвидените дейности от втора група. Оборудване и обзавеждане, които са предназначени да
подпомагат кандидатстващото лице с трайни
увреждания извън неговите трудови ангажименти,
не се финансират по тази методика.
(4) Придобиваните оборудване и обзавеждане
трябва да бъдат нови. Когато кандидатът предвижда придобиване на активи втора употреба,
той задължително обосновава във формуляра
причините, налагащи тяхното придобиване, като
мотивира своя избор с подходящи аргументи,
сравнения и съпоставки на технически характеристики, цени, характер и продължителност на
гаранционното обслужване на аналогичните нови
активи в сравнение с активите втора употреба.
(5) Кандидатът, получил финансиране, възстановява на АХУ използваната субсидия по ал. 1,
когато закупи активи втора употреба, без да е
заложил и обосновал това в предложението си,
или е направил необходимата обосновка, но е
закупил активите втора употреба на цени, идентични и/или по-високи от тези на аналогичните
нови активи.
(6) Със средствата по този компонент може
да се придобие автомобил само когато той представлява неразделна част от работното място
на кандидата с трайни увреждания, както е в
случая с извършването на превози по занятие.
Необходимостта от придобиване на автомобил
се обосновава във формуляра, в който специално се аргументира връзката на автомобила с
разкриването и оборудването на работно място
за кандидатстващото лице с трайни увреждания.
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(7) По тази методика не се финансира придобиването на автомобили и други транспортни
средства, които се използват за спомагателна
дейност по придвижване и която е свързана с
обслужване на основните дейности от втора група.
(8) Когато се предвижда придобиването на
автомобил, кандидатът е задължен да представи
и свидетелство за управление на МПС, издадено
по надлежния ред.
(9) Придобитите със средства от АХУ оборудване и обзавеждане, както и другите дълготрайни
активи не може да се продават и прехвърлят до
изтичане на срока по чл. 7, ал. 6.
Чл. 20. (1) Средствата по компонент 4 за
осигуряване на стартов оборотен капитал за
придобиване на материални запаси (материали
и/или стоки) не може да превишават 15 % от
исканата субсидия.
(2) Когато със средства по компонент 4 се
закупуват материали за административни нужди
на кандидата – канцеларски материали, консумативи, почистващи препарати, аксесоари и др.,
тяхната стойност не може да превишава 5 % от
исканата субсидия.
(3) Кандидатът задължително представя в
конк у рсното предложение спецификаци я на
материалните запаси (материалите за производствени нужди, стоките за търговска дейност,
канцеларските материали за административни
нужди и т.н.), които предстои да се придобият.
Чл. 21. (1) Средствата по компонент 5 не може
да бъдат повече от 8 % от исканата субсидия.
(2) Средствата по ал. 1 се използват за покриване на таксата за участие в краткосрочен
квалификационен курс, имащ пряко отношение
към ефективното и професионално извършване
на дейностите от втора група от страна на лицето с трайни увреждания, което се обосновава
и аргументира във формуляра.
(3) Липсата на двойно финансиране на курса
се удостоверява с подписана от кандидата декларация.
Чл. 22. Средствата за реализация на компонентите по чл. 15 се отпускат само при наличието
на достатъчни писмено формулирани аргументи
и доказателства, че с тяхна помощ може да се
генерира устойчива печалба при осъществяване
на дейностите от втора група.
Раздел III
Изиск вания при изготвяне на конку рсните
предложения
Чл. 23. Представяните от кандидатите за
оценка конкурсни предложения трябва да съдържат подробно попълнен формуляр и надлежно
изготвен бюджет.
Чл. 24. (1) Всички точки във формуляра задължително се попълват освен в случаите, когато
дадената точка се отнася за компонент, по който
кандидатът не предвижда изпълнението на каквато
и да е дейност, или попълването на точката не
е задължително. Непопълнените точки се отбелязват с „неприложимо“. Не се допуска промяна
в номерацията и преформатиране на точките, в
т.ч. и чрез изтриване на непопълнените точки.
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Текстът на изложението по съответната точка се
отделя от упътването към нея с подходящ интервал, като между редовете се спазва интервал
„1,5“ при големина на шрифта „12“.
(2) Във формуляра трябва да бъде дадена подходяща обосновка на инвестиционните намерения на
кандидата, да се докаже тяхната целесъобразност
и ефективност, да се аргументира необходимостта от извършване на конкретни дейности, да се
посочат основанията и факторите, доказващи
устойчивото развитие на предприятието след
инвестиционния етап.
(3) Посочва се юридическата форма – едноличен търговец или еднолично дружество с
ограничена отговорност, на предприятието, което
предстои да се учреди, и се обосновава изборът
на една от тези форми.
(4) Достатъчно подробно трябва да се обосноват възможностите на кандидата да развива
своя бизнес с оглед на съществуващото пазарно
търсене и перспективите в неговото развитие.
Чл. 25. Кандидатът трябва да даде необходимите и подходящи аргументи, че:
1. притежава нужните управленски умения,
професионална квалификация и опит за устойчиво
функциониране и развитие на своето предприятие
в конкретно избрания сектор;
2. съществуващата по обективни причини намалена работоспособност на кандидата не може
да бъде пречка за изпълнение на предвидените
в предложението слединвестиционни дейности
и операции.
Чл. 26. Когато в дадено конкурсно предложение
липсват необходимите аргументи по чл. 25, т. 2,
комисията по чл. 35 може да изиска проверка на
място от подходящи специалисти на техническата
и практическата осъществимост на предложението
от страна на кандидата.
Чл. 27. При изготвяне на формуляра трябва
да се имат предвид и следните допълнителни
изисквания:
1. да се формулира конкретната цел на проектното предложение, която най-пълно да разкрива неговата целесъобразност и функционална
насоченост;
2. да се обоснове адекватността на предвидената
инвестиция за създаване на подходящ капацитет
за новоучредяваното предприятие, с което да се
осигури неговото ефективно и устойчиво развитие
и да се създадат условия за получаване на трайни
доходи от собственика на предприятието, които
са предпоставка за неговото активно трудово и
социално включване като лице с увреждания;
3. изграждането на необходимия капацитет
по предходната точка трябва да се обвърже аргументирано с придобиването на конкретни дълготрайни активи, с извършването на строителномонтажни работи като предпоставка за създаване
на подходяща работна среда за извършване от
страна на едноличния собственик и персонала
на предприятието на ефективна трудова дейност;
4. да се посочат аргументи за перспективите
и факторите за устойчиво развитие на бизнеса,
чиито основи се поставят с реализацията на
инвестиционните дейности;
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5. подробно да се обоснове необходимостта
от наемане на допълнителна работна сила при
спазване на изискванията на чл. 6, като се посочат конкретната длъжност и дейност(и), която
ще изпълнява всяко от наетите лица;
6. да се определят и обосноват очакваните
резултати от осъществяване на дейностите от
първа група, които трябва да се формулират
достатъчно конкретно;
7. да се изведат показатели (индикатори) за
оценка и следене на формулираните конкретни
резултати по предходната точка;
8. да се определят, обосноват и подробно
опишат предвидените за изпълнение дейности,
като отделно се представят дейностите от първа
група и дейностите от втора група, а дейностите
от първа група – отделно по компоненти; при
описанието на дейностите от първа група задължително се посочват конкретните изпълнители
и подизпълнители;
9. количествено да се определят разходите,
свързани с извършване на всяка дейност, като
техният размер трябва да се основава на данни
от избрана оферта, която специално трябва да
се посочи в описанието на дейността, за която
се отнася, както и избраният є изпълнител; в
качеството си на оферта могат да се използват и
други носители на обективна технико-икономическа информация, в т.ч. публикувана в уебсайтове
на производители и търговци, в които са дадени
най-малкото следните данни: технически характеристики на предложените актив или услуга,
срок на валидност на офертата, стойност (цена)
на оферираните актив или услуга; наред с това
се аргументират причините за направения избор
на офертата или другия носител на информация;
10. при количественото определяне на разходите по една дейност могат да се използват данни
от различни оферти или източници на обективна
информация; в този случай се посочват: причините
за така направения избор, връзката на разходите
с конкретна позиция от използваните различни
оферти или източници на информация;
11. действието на офертата или актуалността на
другия източник на информация по т. 9 не може
да бъде с дата, по-ранна от 2 месеца преди датата
на кандидатстване, и да е с валидност, по-малка от
3 месеца след датата на кандидатстване; изборът
на оферта трябва да се основава на изучаване
на достатъчен брой потърсени предложения или
други информационни източници, позволяващи
получаването на обективна и конкурентна стойностна оценка за съответния разход;
12. да се посочи как ще се осигури устойчивост
при заплащане на персонала, ако се предвижда
да бъде нает, като се отчита задължението кандидатът да осигурява доходи преди всичко за себе
си с развитието на собствения си бизнес;
13. при определяне на разходите по дейностите
от първа и втора група да се добави дължимият
данък върху добавената стойност като невъзстановим данък;
14. да се определят възможните рискове и
заплахи за осъществяване на дейностите от
втора група за целия срок по чл. 7, ал. 6, като
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се посочат мерките за тяхното минимизиране и
предотвратяване; когато кандидатът счита, че
такива липсват, трябва да представи подходяща
убедителна аргументация; в противен случай ще
се счита, че липсват необходимите гаранции за
устойчиво развитие на предприятието;
15. да се определи размерът на финансирането,
за което се кандидатства пред АХУ;
16. да се определи размерът на собствения
принос на кандидата по чл. 31, ал. 2 при реализацията на инвестиционния проект, когато
стойността на проекта превишава размера на
исканото финансиране;
17. да се опише методологията, която ще
се прилага при изпълнение на проекта, като
се представят приложимите подходи и методи
за наблюдение, оценка, анализ и контрол по
изпълнение на планираните дейности от първа
и втора група с цел постигане на определените
във формуляра резултати; във връзка с това
трябва да се посочи какъв предишен опит (когато е приложимо) ще бъде използван, както и
избраните подходи за извършване на вътрешна
оценка на собственото отношение и реакция
към начина и степента на изпълнение на предвидените дейности;
18. да се формулират резултатите от инвестиционната и слединвестиционната фаза на
конкурсното предложение и да се определи как
те ще се отразят непосредствено върху икономическото и социалното положение на кандидата
като собственик и ръководител на едноличното
предприятие.
Чл. 28. (1) Представените обосновки, аргументи и доказателства по чл. 27 трябва да се
основават на прецизно направен разчет, отразяващ съвременните пазарни, икономически и
технологични изисквания за реализацията на
конкретна дейност.
(2) При извършване на разчетите трябва да
се имат предвид: нормалният (оптималният)
капацитет на създаваното конкретно работно
място, нормативните изисквания за създаване
на здравословни и безопасни условия на труд,
нормат ивно оп ределената п род ъ л ж и телност
(времетраене) и нормалната интензивност на
извършваните дейности, нормативно определеното възнаграждение за изпълнявана дейност за
дадена длъжност и т.н.
(3) Използваните при разчетите технически и
икономически нормативи, единични цени и себестойности, количества, такси и други разчетни
показатели се фиксират като рамкови условия
при сключване на договора за отпускане на финансиране на спечелилия конкурса кандидат и
служат за последващ контрол по изпълнение на
утвърденото конкурсно предложение.
Чл. 29. (1) Неразделна част на конкурсното
предложение е подробно разработеният бюджет,
в който се отразяват всички финансови средства,
свързани с изпълнение на дейностите от първа
и втора група. Бюджетът трябва да е пряко обвързан с определените по чл. 27, т. 9 разходи и
да доказва ефективността на дейностите, които
се предвижда да се изпълнят.
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(2) Бюджетът се изготвя по образец при спазване на посочената в него структура и състав.
Чл. 30. Бюджетът се състои от две части:
1. първата част обхваща разходите, свързани
с инвестиционните дейности по чл. 7, ал. 2,
чието финансиране се осъществява изцяло или
в по-голямата си част за сметка на средствата,
получавани от АХУ;
2. втората част съдържа планираните месечни
приходи и разходите за дейностите по чл. 7, ал. 3
за първите 12 месеца, които ще се изпълняват
от едноличното предприятие на лицето с трайни
увреждания след приключване на дейностите от
първа група.
Чл. 31. (1) При определяне на размера на
исканото финансиране за изпълнение на дейностите от първа група се извършва контрол на
съотношенията между компонентите по чл. 15,
като величината на изчисленото общо финансиране се умножи по определения норматив за
контролирания компонент. В резултат на тази
процедура трябва да се получи сумарна величина,
която не превишава размера по чл. 13.
(2) Когато разходите по даден компонент и/
или общо по инвестиционния проект превишават допустимите стойности, които могат да се
покрият от полученото финансиране, разликата
между тях и допустимата им стойност се посочва
като „Собствено участие“.
(3) Когато в раздела за даден компонент няма
достатъчно редове за изброяване на предвидените
разходи за ремонт, оборудване и обзавеждане, в
бюджетната таблица се добавя нужният допълнителен брой.
(4) В колонка „Избрана оферта“ се посочва
офертата или другият източник, откъдето е почерпена информацията, която е послужила като
основание за определяне на размера на дадения
разход (искано плащане). Когато от дадена оферта
се използва само част от информацията, освен
офертата се посочва и позицията, която служи за
изчисляване на стойността на плащането.
(5) Общата стойност на исканото финансиране,
определена по ал. 1, представлява максимално
възможната стойност, която може да получи
кандидатът, освен ако не бъде редуцирана поради
допуснати грешки и необективно и неправилно
направени разчети. Увеличаване на исканото
финансиране след подаване на конку рсното
предложение не може да се прави на никакво
основание.
(6) Когато в резултат на направена редукция
поради допусната грешка и/или необективно и
неправилно направени разчети се намали дадена
бюджетна позиция и това се отрази на общата
стойност на исканото финансиране, определянето
на останалите бюджетни позиции се извършва
при спазване на лимитите, посочени в чл. 18,
ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, като се отчита
новата стойност на исканото финансиране. За
целта от кандидата се изисква в 7-дневен срок
да изготви нов бюджет при новосъздалите се
условия.
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(7) Определената в бюджета за дейностите
от първа група разходна структура по компоненти, в т.ч. и след промяната по ал. 6, става
неразделна част от договора за финансиране и
се спазва при изпълнение на утвърдения инвестиционен проект.
(8) Когато при изпълнение на инвестиционния проект възникне потребност от промяна във
величината на един разход за дейност от един
компонент за сметка на друг (други) разход(и)
от същия компонент, изпълнителят на проекта
писмено уведомява АХУ за възникналото обстоятелство, като посочва причината за промяната,
кой разход се увеличава и кой разход (кои разходи)
се намалява(т).
(9) Когато стойността на исканото изменение
на разход по предходната алинея е повече от 10 %
за извършването на промяната, трябва да се получи предварителното писмено съгласие от АХУ.
(10) Когато при изпълнение на инвестиционния проект възникне потребност от промяна
на един разход за дейност от един компонент за
сметка на разход от друг компонент, без оглед на
величината на промяната, трябва да се получи
предварителното съгласие на АХУ. Тази промяна
може да се направи само при спазване на лимитите по чл. 18, ал. 1, чл. 20, ал. 1 и чл. 21, ал. 1.
(11) Когато не се спазят условията за писмено
уведомяване на АХУ по ал. 8 и за предварително
писмено получаване на съгласие от АХУ по ал. 9
и 10, стойността на променения разход се отнася като собственото участие на кандидата и се
приспада от поредното или последното плащане
по проекта от страна на АХУ. Ако стойността
на променения разход е по-голяма от стойността
на предстоящите плащания от страна на АХУ,
превишението се възстановява от бенефициента.
Чл. 32. (1) Бюджетът за дейностите от втора
група включва раздел за постъпления (приходи)
и раздел за плащания (разходи), които съдържат
12 колони, предназначени за 12 бюджетни месеца.
Номерът на бюджетния месец не е задължително
да съвпада с номер на календарен месец.
(2) Всяка величина, посочена в бюджета, трябва
да е доказуема. Тя трябва да може да се проследи от оценителите, като се използват специално
посочени и обосновани във формуляра изходни
данни – единични цени, количества, разходни
норми и други нормативи, съответстващи на
дейностите, описани във формуляра.
(3) При изготвяне на раздела за постъпленията
трябва да се спазват следните правила:
1. всяка колона за месец започва с начално,
преходящо от миналия месец, салдо (остатък);
началното салдо за първия месец на бюджета за
първите 12 месеца от текущата дейност е равно
на нула;
2. постъпленията от продажби на продукция
и услуги, които се произвеждат и предоставят
от предприятието, както и постъпленията от
продажби на стоки, с които се търгува, когато
предприятието се занимава и с търговия, се посочват по определени самостоятелни дейности;
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3. в самостоятелна група „административни
и финансови дейности“ се обособяват финансовите постъпления (лихви, положителни курсови
разлики, когато се работи с валута и пр.), както
и другите възможни постъпления;
4. когато в бюджета за дейностите от първа
група са предвидени инвестиционни разходи,
свързани с придобиване на начална партида от
материални запаси, средствата за стартовия оборотен капитал се отбелязват на самостоятелен
ред в частта за дейностите, за които се отнасят;
5. когато за даден месец постъпленията от
основна дейност не са в състояние да покрият
плащанията за същия месец, собственикът трябва
да осигури собствени средства, които се отразяват на самостоятелен ред в групата дейности
по т. 3; направената вноска той обосновава във
формуляра, като посочва нейния източник и
възможността той да бъде осигурен; в последващ
месец или месеци, когато е налице достатъчен
остатък, направената вноска се възстановява,
като се посочва на същия ред за съответния
месец със знак минус; към края на 12-месечния
период сборът от вноските и възстановените
суми трябва да е равен на нула; когато в края
на 12-месечния период сборът по предходното
изречение не е нула, това трябва да се обоснове
специално във формуляра, в противен случай
се приема, че предприятието не е постигнало
необходимата ефективност и ликвидност в своето развитие;
6. всяка колонка завършва с определяне на
общата сума на постъпленията за месеца, която
не включва началното салдо.
(4) При изготвяне на раздела за плащанията
за всеки месец самостоятелно по дейности се
показват текущите разходни пера, които изискват плащане на парични средства. Такива са
плащанията:
1. за придобити материални запаси, в т.ч. и
тези за сметка на стартовия оборотен капитал;
2. за дълготрайни активи, които се придобиват извън инвестиционните дейности, в т. ч. за
изработка на печат с името на предприятието;
3. за горива;
4. за осветление и отопление; когато електрическа енергия се използва за производствени
нужди, този разход се посочва на отделен ред в
частта за дейността, за която се използва;
5. за получени външни услуги – за транспорт,
реклама, интернет, консултации и др.;
6. за наеми;
7. за застраховки;
8. за такси и имуществени данъци (по Закона
за местните данъци и такси);
9. данък върху добавената стойност, който
подлежи на заплащане като невъзстановим данък от предприятието, както и възможните мита
и акцизи при внос не се отчитат отделно, а се
включват в доставната цена/цената на придобиване на съответния материален запас, дълготраен
актив, гориво, ток, вода или услуга;
10. за възнаграждения на наетия персонал,
социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя, като се прилагат утвърдените със Закона
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за бюджета на ДОО за съответната финансова
година най-малкото минималните осигурителни
прагове по основни икономически дейности и
квалификационни групи професии (дължимите
данъци върху доходите на наетия персонал са
част от определеното възнаграждение, затова не
се посочват на отделен ред);
11. за командировки;
12. независимо от това, че едноличният собственик на предприятието не получава работна
заплата, за отчитане на неговото пряко участие
в дейността на едноличното му предприятие се
определя месечно възнаграждение, както и осигуровки, които са задължени да правят едноличните
търговци и собствениците на ЕООД;
13. величината на работната заплата по т. 12,
определена за 12 месеца, заедно с дължимите
осигуровки за същия период формират основната
част от дохода на едноличния собственик, който
представлява съставна част от общата печалба
преди данъчно облагане, която планира да получи
едноличното предприятие на собственика;
14. в самостоятелна група „административни
и финансови дейности“ се обособяват разходите,
които имат общ характер и не могат да се обвържат само с една дейност (за счетоводни услуги,
канцеларски материали, комуникации, поща,
интернет и др.), както и финансовите разходи
(лихви, такси за преводи и обслужване на банкови сметки, отрицателни курсови разлики и др.);
15. други плащания (разходи); когато дадено
плащане не може да бъде отразено в някоя от
обозначените предходни статии, то се посочва
като „друго“ плащане; ако това плащане има постоянен характер и се заплаща през три и повече
месеца в рамките на 12-месечния период, то се
посочва на самостоятелен ред, който се създава
специално за него; такова плащане, например,
може да бъде изплащаната главница по получен
извън направеното конкурсно предложение заем
(например в частта за „административни и финансови дейности“);
16. разходи за амортизация не се отчитат;
17. колонката за всеки месец от раздела за
плащанията завършва с изчисляване на обща
стойност на плащанията за месеца.
(5) На самостоятелен ред се определя крайното
салдо за месеца, като от сбора на началното салдо
и постъпленията за месеца се извади сумата на
плащанията за месеца. Това салдо не определя
печалбата или загубата на едноличното предприятие. То показва наличието на паричен излишък
или на паричен недостиг. С оглед на това:
1. крайното салдо не може да бъде отрицателна величина; когато в бюджета на кандидата са
представени два и повече месеца с отрицателни
крайни салда, предложеният бюджет се счита за
погрешно съставен и се оценява по чл. 37, т. 5
с нула точки;
2. крайното салдо може да бъде равно на нула;
в този случай определеният доход по ал. 4, т. 13
показва величината на печалбата, която може да
получи едноличното предприятие;
3. крайното салдо може да бъде по-голямо
от нула; в този случай получената сума показва
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допълнителния доход, който получава собственикът на едноличното предприятие над дохода,
определен по ал. 4, т. 13.
(6) Полученото крайно салдо за един месец се
посочва като начално салдо за следващия месец.
Чл. 33. (1) Преди приключване на първите 12
месеца след стартиране на дейностите от втора
група всеки изпълнител на проект внася в АХУ
за утвърждаване бюджет на предприятието за
вторите 12 месеца за текущата си дейност, изготвен по реда на чл. 32.
(2) Преди изтичане на 24-месечния период от
изпълнение на дейностите от втора група всеки
изпълнител на проект внася в АХУ за утвърждаване бюджет за текущата дейност на предприятието
и за третите 12 месеци от текущата си дейност,
изготвен по реда на чл. 32.
(3) Когато договорът за финансиране с АХУ е
сключен за срок, по-голям от този по чл. 7, ал. 6,
бюджетът за оставащите месеци до изтичане на
срока на договора се изготвя по реда на чл. 32
преди изтичане на 36-ия месец.
(4) Крайното салдо за дванадесетия месец
в бюджета за първите 12 месеца за дейностите
от втора група се посочва като начално салдо
за първия месец от втория дванадесетмесечен
бюджетен период. По същия начин крайното
салдо за всеки следващ 12-месечен период се
отчита като начално салдо за първия месец от
последващия бюджетен период от реализацията
на конкурсното предложение, утвърден с договора
между кандидата и АХУ.
Раздел IV
Процедура на оценяване, класиране и финансиране на конкурсните предложения
Чл. 34. Кандидатите представят за оценка в
АХУ конкурсни предложения, съдържащи попълнен формуляр (приложение № 1), бюджет за
дейностите от първа група (приложение № 2),
бюджет за дейностите от втора група (приложение
№ 3), документи и декларации.
Чл. 35. Конкурсните предложения се оценяват от комисия, назначена от изпълнителния
директор на АХУ, като се отчитат целите, приоритетите и разпоредбите на ЗИХУ, правилника
за неговото прилагане и процедурите, заложени
в тази методика. Одобрените за финансиране
предложения се отразяват в специално изготвен
протокол, който се утвърждава от изпълнителния
директор на АХУ.
Чл. 36. (1) Комисия разглежда и оценява получените конкурсни предложения по специфични
показатели за оценка, посочени в чл. 37.
(2) За всеки специфичен показател се дават
точки, чийто максимален брой се определя с
помощта на таблицата по чл. 38.
(3) Конкурсните предложенията се подреждат
по низходящ ред в съответствие с получения среден брой точки, определен въз основа на общите
оценки за дадено предложение на всички членове
на комисията по чл. 35, получени по всички специфични показатели.
Чл. 37. Специфичните показатели за оценка на
конкурсните предложения са следните:

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1. точност и пълнота на формуляра – формулярът е с попълнени точки и подточки, информацията в него е ясна и аргументирана, между
отделните точки и подточки е налице обвързаност,
последователност и логика; не са допуснати вът
решни противоречия, необосновани повторения и
технически грешки, изкривяващи съдържанието
на предложението;
2. обективност и обоснованост на предложението – предложението дава ясна представа за
целите и намеренията на кандидата във връзка
с реализирането на инвестиционния проект и
устойчивото развитие на печеливш самостоятелен
бизнес в течение най-малкото на 36 месеца; то
се основава на съвкупност от обективни данни,
характеризиращи конкретната пазарна ситуация,
в която ще се изпълнява, на производственотехнологичните реалности, които трябва да
се имат предвид при започване и развитие на
самостоятелния бизнес, на управленските, квалификационните и професионалните умения на
собственика да развива ефективно собствения
си бизнес; в него са представени необходимите
доказателства, че очакваните резултати ще бъдат
постигнати в максимална степен, че съществуващите рискове се виждат, оценяват се адекватно
и са предприети подходящи превантивни мерки
за тяхното избягване;
3. реалистичност на очакваните резултати –
очакваните резултати от дейностите от първа
група са точно формулирани, еднозначно са определени, количествено са измерими, обвързани са
с конкретни срокове и са постижими в рамките
на инвестиционния период;
4. пълнота и изчерпателност на дейностите – предложението включва списък и подробно
описание на всички взаимно свързани дейности,
отделно тези от първа група и тези от втора група, които предстои да се извършат във връзка с
реализацията на инвестиционния проект и през
слединвестиционния етап, като за всяка дейност
са определени необходимите за изпълнението
Специфичен показател
А
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є конкретни разходи, а за дейностите от втора
група са определени и получаваните приходи;
размерът на разходите за дейностите от първа
група се основава и гарантира от оферта, специално избрана измежду най-малкото три актуални
конкурентни оферти на доставчици на активи и
услуги, от специализирани справочници и/или
други източници на релевантна информация,
като изборът є е обоснован; при определяне на
разходите и приходите за дейностите от втора
група са използвани обичайните за дадената дейност стандартни показатели, нормативи и норми,
обективни разчетни величини, като в тези случаи,
където това е необходимо, са посочени собствени
отчетни и статистически данни или данни от
външни независими източници;
5. точност, обективност, нагледност и прозрачност на бюджета – изготвеният бюджет в максимална степен точно и ясно отразява планираните
еднократни разходи, свързани с извършване на
предвидените в инвестиционния проект дейности
от първа група, които трябва да съответстват
по размер и структура на утвърдените лимити
за компонентите по чл. 15; текущите приходи и
разходи ясно и еднозначно разкриват намеренията на кандидата и перспективите в развитието
на едноличното предприятие на лицето с трайни
увреждания, като отразяват в пълен мащаб конкретните операции, мероприятия и дейности от
втора група, които е предвидено да бъдат изпълнени
през първите 12 месеца от срока по чл. 7, ал. 6;
6. устойчивост на дейностите от втора група –
предложението съдържа аргументирани основания
и доказателства, че кандидатът ще може да осигури
своята трудова заетост за целия период по чл. 7,
ал. 6, произтичащи от реалистичната оценка на
пазарните перспективи, изградения капацитет и
възможностите за последващо финансиране.
Чл. 38. (1) При определяне на точките по специфични показатели се попълва следната таблица,
в която за всеки специфичен показател е утвърден
коефициент за тежест:

Петстепенна
ПриОбща
Коеф. за
скала за оценка съдени
оценка
тежест
(точки)
точки
(к. 2 * к. 3)
1

2

3

1. Точност и пълнота на формуляра

мин. 0;
макс. 4

4

2. Обективност и обоснованост на предложението

мин. 0;
макс. 4

5

3. Реалистичност на очакваните резултати

мин. 0;
макс. 4

2

4. Пълнота и изчерпателност на дейностите

мин. 0;
макс. 4

5

5. Точност, обективност, нагледност и
прозрачност на бюджета

мин. 0;
макс. 4

3

6. Устойчивост на дейностите от втора
група

мин. 0;
макс. 4

4

Обща оценка

Х

Х

Х

4

Обосновка
на присъдените
точки
5
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(2) Всеки член на комисията по чл. 35 присъжда точки по всеки специфичен показател в колона 2
от таблицата по ал. 1, като прилага посочената петстепенна скала и съответните критерии за определяне на конкретния брой точки:
Брой на
точките

Критерии

4 точки

Оценка „отличен“ – по съответния специфичен показател кандидатът е спазил всички необходими изисквания, налице са нужните доказателства за пълнота, обоснованост, точност,
яснота и приложимост в процеса на неговата изпълнимост.

3 точки

Оценка „добър“ – по съответния специфичен показател кандидатът е спазил всички необходими изисквания, налице са доказателства за неговата изпълнимост, съпътствани от
видими пропуски и непълноти.

2 точки

Оценка „задоволителен“ – по съответния специфичен показател кандидатът не е спазил
всички необходими изисквания, налице са пропуски и неясноти, които биха затруднили
неговата изпълнимост.

1 точка

Оценка „формален“ – по съответния специфичен показател участникът е направил формално
предложение без изискуемата пълнота и обоснованост, които се съпътстват от сериозни
пропуски и неясноти, доказващи неговата затруднена изпълнимост.

0 точки

Оценка „лош“ – по съответния специфичен показател участникът е направил формално
предложение без изискуемата пълнота и обоснованост, налице са сериозни рискове и съмнения относно неговата изпълнимост.

(3) Всеки член на експертната комисия обос
новава присъдените от него точки по ал. 2. Обос
новката се представя в колона 5 на таблицата
по ал. 1.
(4) Общата оценка, която определя всеки член
на експертната комисия, се формира в колона
4 като сума от произведенията на присъдените
точки и коефициента за тежест. Максималният
брой точки, който може да се присъди на едно
конкурсно предложение, е 92 точки.
Чл. 39. На финансиране със средства от АХУ
подлежат само предложения, които са събрали
55 и повече от 55 точки.
Чл. 40. (1) Определената за разпределяне субсидия се отпуска последователно на конкурсните
предложения, класирани по реда на чл. 36, ал. 3.
(2) Когато две и повече предложения получат еднакъв брой точки и едно от тях не може
да получи финансиране или може да получи
непълно финансиране, при подреждането им в
окончателното класиране предимство се дава
на кандидатите с по-висока степен на неработоспособност, а при равенство в равнището на
неработоспособност – на кандидатите от общини
с по-висок процент на безработица.
Чл. 41. Финансовите средства за класирано
конкурсно предложение се отпускат само на еднолични предприятия на лица с трайни увреждания
след сключване на договор с АХУ. Спечелилият
финансиране кандидат трябва най-напред да учреди предприятие, като първоначалните разходи
по учредяването на предприятието се поемат
от него, след което изразходваните средства му
се възстановяват при сключване на договора за
финансиране с АХУ.
Чл. 42. Агенцията за хората с увреждания
отпуска договорените с кандидата финансови
средства на учреденото от него предприятие на
части в зависимост от фазите на проекта, които
предстои да се реализират. Конкретната сума
и траншовете за финансиране се уточняват в
договора за финансиране, като се има предвид
следното:

1. средствата по компонент 1 се възстановяват
от АХУ при представяне на документ за платена
държавна такса за регистрация на предприятието в търговския регистър в съответствие с
изискванията на чл. 17;
2. средствата по компонент 2 за покриване
на разходи за строително-монтажни работи се
предоставят на два транша:
а) 50 % от предвидените средства се превеждат
на бенефициента авансово след представяне на
договор за извършване на строително-монтажни
работи или други документи, регламентирани в
договора за финансиране с АХУ;
б) 50 % се възстановяват на бенефициента
след приключване на строително-монтажните
работи и извършена проверка на място съгласно разпоредбите на чл. 43 и изготвяне на
констативен протокол без забележки, подписан
от бенефициента и проверяващия инспектор от
АХУ; когато в констативния протокол бъдат
регистрирани несъответствия по изпълнение
на строително-монтажните работи, се прилагат
разпоредбите на чл. 44, ал. 1, като се спира понататъшното финансиране; размерът на възстановяваните средства се определя въз основа на
доказателствените документи, регламентирани
в договора за финансиране с АХУ;
3. средствата за придобиване на дълготрайни материални и/или нематериални активи по
компонент 3 се предоставят след усвояване на
средствата по компонент 2, както следва:
а) 30 % от утвърденото финансиране по компонент 3 се изплаща авансово след представяне на
сключен/и договор/и за доставка/и на активите;
б) 40 % от стойността на утвърденото финансиране по компонент 3 се отпуска след въвеждане
в експлоатация на придобитите активи и след
представяне на фактура/и, надлежно издадена/и
от доставчика/доставчиците, както и другите
доказателствени документи, регламентирани в
договора за финансиране с АХУ;
в) остатъкът от утвърденото финансиране по
компонент 3 се изплаща от АХУ след извършена
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проверка на място съгласно разпоредбите на
чл. 43 и изготвяне на констативен протокол без
забележки, подписан от бенефициента и проверяващия инспектор от АХУ; когато в констативния
протокол бъдат регистрирани несъответствия,
се прилагат разпоредбите на чл. 44; размерът
на възстановяваните средства се определя въз
основа на доказателствените документи, регламентирани в договора за финансиране с АХУ;
4. когато по проекта са предвидени средства
по компонент 4, от тях на бенефициента авансово се превеждат 50 % заедно с изплащане
на средствата по т. 4, буква „б“; остатъкът от
средствата по компонент 4 се превежда след
извършване на проверката на място и подписване на констативния протокол без забележки
по т. 4, буква „в“; размерът на възстановяваните
средства се определя въз основа на доказателствените документи, регламентирани в договора
за финансиране с АХУ;
5. 50 % от разходите за обучение по компонент 5 се отпускат след сключване на договор
с обучителната организация, в който задължително е вписана дължимата сума за обучението,
а остатъкът – след представяне на диплома,
удостоверение или сертификат за завършен обучителен курс; заедно с документа за завършеното
обучение се представя и надлежно издадена
фактура от обучителя и другите доказателствени документи, регламентирани в договора за
финансиране с АХУ.
Раздел V
Наблюдение и отчетност на финансираните
предложения
Чл. 43. (1) Изпълнението на дейностите по
конкурсното предложение се следи чрез организирането и провеждането на периодичен
контрол по показателите, които са послужили
като основание за класиране на кандидата и
отпускане на финансиране.
(2) Периодичността на контрола, която се
вписва в договора за финансиране на проекта, не
може да бъде по-малка от един път на 12 месеца.
(3) Срокът на контрола обхваща периода на
изпълнение на дейностите от първа група и дейностите от втора група и приключва с изтичане
на срока на договора.
Чл. 44. (1) Когато вследствие на извършен
контрол бъдат констатирани несъответствия
на договорените с АХУ резултати във връзка с
изпълнението на инвестиционните дейности, се
дават предписания на изпълнителя с фиксиран
срок за отстраняване.
(2) Когато след изтичане на фиксирания срок
по ал. 1 констатираните несъответствия не са
отстранени, използваното за тях финансиране
се възстановява заедно със законната лихва.
(3) При разкриване на злоупотреби при използване на финансовите средства АХУ предприема
необходимите законни мерки за възстановяване
на изплатените вече средства заедно със законната лихва.
Чл. 45. (1) Цялостната отчетност по реализацията на конкурсното предложение, получило
финансиране, се осъществява съгласно съществуващото национално законодателство.
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(2) Във връзка с това се изготвят и отчети
за изпълнението и приключването поотделно на
дейностите от първа и втора група.
Чл. 46. (1) В отчета за изпълнение и приключване на дейностите от първа група се отразява
техническото изпълнение на проекта и документално се удостоверява законосъобразността
и целесъобразността на използваното финансиране. Във връзка с това се изготвя и представя
анализ на постигнатите цели при изпълнението
на инвестиционния проект, отбелязва се начинът
на усвояване на полученото финансиране, както
и постигнатите резултати, като се сравняват
заложените в бюджета разходни пера с реално
постигнатите.
(2) Отчетът по ал. 1 се представя заедно с
последните първични счетоводни документи за
отчитане на приключените дейности от първа
група.
(3) Неразделна част от отчета по ал. 1 са
заверените от отчитащото се предприятие документи, върху които се изписва изразът „Вярно с
оригинала“, подписват се от едноличния собственик и се подпечатват с печата на отчитащото се
предприятие, освен ако представеният документ
не е оригинал. Такива са следните документи:
1. договорите с доставчиците на активи и
услуги по инвестиционния проект, когато отделната сделка превишава 1000 лв.;
2. първичните счетоводни документи, удостоверяващи направените разходи по утвърдения
проектен бюджет за дейностите от първа група;
3. платежните нареждания и отчети по банковите сметки (банковите извлечения) за постъп
ленията и извършени безкасови плащания за
услуги и придобити активи;
4. разходните касови ордери за извършени
касови плащания за получени услуги и активи;
когато се извършват касови плащания за доставка на услуги и активи, заедно с първичния
документ се представя и фискален касов бон;
5. приемно-предавателен протокол за доставени дълготрайни активи и гаранционна карта,
където е приложимо;
6. инвен тарна к нига на п ри доби т и те по
инвестиционния проект дълготрайни активи с
присвоени инвентарни номера; когато придобити
активи са със стойност под прага на същественост, приет от предприятието, но по начин
на използване имат характер на дълготрайни
активи, те се добавят към инвентарната книга
с допълнителни номера, които се поддържат до
изтичане на срока по чл. 7, ал. 6;
7. акт 12 и протокол за приемане на строително-монтажните работи с подробни количествено-стойностни сметки;
8. други документи, посочени в договора или
позволяващи по-пълно и по-точно да се представи
цялостното изпълнение на проекта.
Чл. 47. (1) Във връзка с изпълнението на
дейностите от втора група се изготвят периодични отчети.
(2) Отчетните периоди се определят в календарни месеци, като за първи месец на първия
отчетен период се приема месецът, следващ
месеца, в който фактически се приключат дейностите от първа група.
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(3) За всеки 12 месеца от изпълнението на
дейностите от втора група се изготвя отчет за
постигнатите цели на проекта, реализираните
печалби и загуби, като се сравняват заложените
в бюджета приходни и разходни пера с реално
постигнатите.
(4) Когато срокът по чл. 7, ал. 6 е по-дълъг
от 36 месеца, отчетът по предходната алинея за
третия 12-месечен период включва в себе си и
месеците, превишаващи посочения срок, в случай
че превишението не е по-голямо от 6 месеца.
Когато превишението е повече от 6 месеца, се
изготвя самостоятелен отчет.
(5) Отчетите за полу чените резултати от
изпълнение на дейностите от втора група се
представят в АХУ в срок, посочен в договора
за финансиране.
Чл. 48. Агенцията за хората с увреждания
предприема действия за разкриване на причините, когато се установят затруднения в реализацията на дадено конкурсно предложение. Ако
затрудненията са от такова естество, че не могат
да се избегнат и предотвратят, а извършваната
стопанска дейност е свързана с получаване на
загуби, АХУ може да предприеме необходимите
законни мерки за възстановяване на изплатеното
финансиране.
Чл. 49. (1) Получилите финансиране от АХУ
еднолични собственици не могат да прехвърлят
на други лица предприятието си до изтичане на
срока по чл. 7, ал. 6.
(2) Изключение по предходната алинея се
допуска само при настъпване на смърт, при
ус та новена по -натат ъш на невъ змож нос т по
медицински предписания да се осъществява
договорената дейност и при принудително дългосрочно лекуване.
Раздел VI
Необходими документи при кандидатстване и
сключване на договора за финансиране с АХУ
Чл. 50. (1) Документи, представяни при кандидатстване:
1. попълнен конкурсен формуляр по образец
(приложение № 1); формулярът се представя на
хартиен и електронен носител – в 1 оригинал
и 2 копия;
2. попълнен подробен бюджет на конкурсното предложение по образец (приложение № 2
и приложение № 3); бюджетът се представя на
хартиен и електронен носител – в 1 оригинал
и 2 копия;
3. таблица за оценка на административното
съответствие (приложение № 4), която се представя с оригинала на формуляра;
4. документ, удостоверяващ наличието на
трайно увреждане на кандидатстващото лице или
на едноличния собственик на кандидатстващото
предприятие;
5. декларация от кандидата за неползване на
преференции по чл. 49 от Закона за насърчаване
на заетостта съгласно изискванията на чл. 19,
ал. 3, т. 1 от ППЗИХУ (по образец – приложение № 5);
6. декларация за липса на публични задължения (по образец – приложение № 5);
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7. дек лараци я за това, че за конку рсни я
проект вече не е получено или не се очаква да
бъде получено безвъзмездно финансиране от
други източници, включително от други държавни институции, от национално представени
организации на хора с увреждания, от външни
и други донори (по образец – приложение № 5);
8. декларация за липса на двойно финансиране на участие в обучителен квалификационен
курс – когато е приложимо (по образец – приложение № 5);
9. автобиография на кандидата, която се подписва саморъчно (по образец – приложение № 6),
придружена с подходящи документи (от лицензирани образователни и обучителни институции),
доказващи квалификационни умения – дипломи,
сертификати, удостоверения и др.;
10. минимум по три актуални оферти или други
носители на обективна техническа информация
за всеки от придобиваните активи и всяка от
получаваните услуги, включени в бюджета на
предложението; офертите или другите носители
на обективна техническа информация трябва да
са издадени не по-рано от 2 месеца преди датата
на кандидатстване и да са с валидност най-малкото 3 месеца след датата на кандидатстване;
11. дек ларации по чл. 10, ал. 3 (по образец – приложение № 7);
12. копие на предварителен договор за наем и
писмено съгласие от собственика за извършване
на предвидените строително-монтажни работи
по компонент 2 по чл. 18.
(2) Във връзка с осъществяването на своята
работа комисията по чл. 35 може да изиска от
кандидатите и други допълнителни документи,
доказващи и изясняващи конкретни обстоятелства, които се отнасят до целесъобразността,
изпълнимостта и устойчивостта на дейностите,
предвидени в конкурсното предложение.
(3) Оригиналите и копията по ал. 1 се представят в отделни самостоятелни папки. Формулярът
и бюджетът се представят на един електронен
носител (диск, дискета), който се помества в
папка „оригинал“.
(4) Когато представяните документи по ал. 1
не са оригинални, верност та на копието се
удостоверява чрез отбелязване върху него на
израза „Вярно с оригинала“, заверен с подписа
на кандидата.
Чл. 51. Утвърдените кандидати ск лючват
договор, в който се посочват:
1. мястото на реализация на проекта;
2. размерът на отпуснатото финансиране;
3. срокът на усвояване на финансирането;
4. правата и задълженията на страните, вкл.
задължението на бенефициента да извършва
трудова дейност единствено във връзка с изпълнение на проекта;
5. показателите и периодичността за извършване на контрола;
6. санкциите при неизпълнение на договорните условия;
7. сроковете за представяне и съдържанието
на отчетите за изпълнението на дейностите от
първа и втора група (приложения № 8 и 9);
8. изискуемите документи по чл. 46, ал. 3;
9. други необходими клаузи.
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Приложение № 1

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Формуляр за кандидатстване
за получаване на финансиране от Агенцията за хората с увреждания по
Методиката за финансиране на проекти за започване и развитие на
самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания

Наименование на проекта:

Име на кандидатстващото лице:

Постоянен адрес на кандидатстващото лице:

Подпис на кандидатстващото лице:

Регистрационен номер на проекта
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А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1. Данни за кандидатстващото лице:
Трите имена на кандидатстващото лице:
Лична карта на кандидатстващото лице
(номер, дата на издаване, издател):
ЕГН:
Наименование, номер и дата на документа,
удостоверяващ наличието на 50% и повече
от 50% намалена работоспособност на
кандидата:
Адрес за кореспонденция:
Адрес на осъществяване на дейността:
Лице за контакти:
Телефон:
Факс:
Адрес на електронна поща:
Адрес на Интернет-страница (когато е
налична):

2. Избор на юридическа форма на новоучредяваното предприятие (в обем до 0.5 стр.):
Предприятията, които се учредяват, трябва да осигурят едноличната собственост на кандидатстващото лице.
Такива по Търговския закон могат да бъдат: едноличен търговец (ЕТ) и еднолично дружество с ограничена
отговорност (ЕООД).
2. 1. Какъв вид предприятие ще учредите в рамките на предлагания проект? Защо избирате тази
юридическа форма?
2.2. Как се съгласува изборът на юридическата форма с осъществяване на предвижданата стопанска
дейност и с данъчното облагане?

3. Опит (участие) в подобни проекти (ако има такъв):
Опишете проектите, в които вие сте участвали лично през последните 3 години в области, които са финансирани
със средства от държавния бюджет/общински бюджети или други дарения.
Във връзка с това отбележете:

x

Цел на проекта и местоположение на изпълнението.

x

Резултати от реализирания проект.

x

Вашата лична роля (като ръководител, ключов експерт, специалист, партньор) и степен на участие в проекта.

x

Стойност на проекта.

x

Донори на проекта (име, адрес, e-mail, телефон).
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Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИЯ ПРОЕКТ
4. Описание на проекта
4.1. Заглавие на проекта:
Заглавието трябва да бъде достатъчно кратко, ясно и конкретно и да дава информация за главното предназначение на
проекта.
4.2. Местоположение на извършваната дейност по проекта:
В коя община или общини ще се осъществяват планираните в проекта дейности (при прочие равни условия проектите,
извършвани в общини с висока степен на безработица, съгласно приложението към чл. 183, ал. 1 и 2 на Закона за
корпоративното подоходно облагане, се ползват с предимство).
4.3. Цел на проекта

Могат да се посочат една обща и различни специфични цели, които трябва да са формулирани достатъчно ясно,
точно и конкретно. Очакваните резултати от реализацията на проекта не могат да се класифицират като цели на
проекта.
4.4. Размер на финансовите средства, за които се кандидатства пред Агенцията за хората с увреждания
Размер на финансовите средства
от АХУ:

Размер на
кандидата:

личния

принос

на

Обща стойност на проекта:

Забележка: Личното участие не е задължително. Но когато в рамките на осъществявания проект трябва да се закупи поскъп актив или да се посети по-скъп обучителен курс, кандидатът трябва да осигури дължимите плащания над
нормативно определените като собствено участие.
4.5. Описание на очакваните резултати от реализацията на инвестиционните дейности
Максимум 0.5 страница А4. Резултатите трябва да бъдат ясно и точно формулирани, еднозначно определени,
количествено измерими, обвързани с конкретни срокове.
4.6. Обща информация за проекта
Максимум 7 страници A4. Представете следната информация:
4.6.1. Опишете подробно какви са пазарните перспективи и стопанските възможности да се извършват предвидените в
предложението дейности от втора група, осигуряващи получаването на траен доход за период не по-кратък от 36 месеца
след приключване на инвестиционните дейности.
4.6.2. Дайте оценка на наличните към момента на кандидатстването квалификационните умения на физическото лице с
оглед на икономическите основания, изисквания и условия за започване на самостоятелна стопанска дейност. Какви са
предпоставките и факторите за организиране и осъществяване на печеливш бизнес?

4.6.3. Когато за осъществяване на предвидените дейности от втора група се изисква спазването на определени
предварителни условия (регистрационен режим, получаване на разрешителни, придобиване на лицензия и др.),
посочете наличието на доказателствени документи или необходимите стъпки, които трябва да се извършат за
тяхното придобиване.
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4.6.4. а) Опишете характера на работното място, което се предвижда да бъде разкрито след изпълнение на инвестиционния
проект и длъжността, която ще се изпълнява от собственика на едноличното предприятие. Какви са необходимите умения и
квалификация за изпълнение на определената (професионална) длъжност?
б) Когато е приложимо, посочете и обосновете подробно:
x

какви други работни места се предвижда да бъдат разкрити,

x

какви са длъжностите, които ще се изпълняват на тях,

x

какви са необходимите умения и квалификация за тяхната реализация,

x

кои са предполагаемите изпълнители?

4.6.5. В каква степен намалената трудоспособност на кандидата би се отразила върху изпълнението на длъжността по т. 4.5.4,
буква "а"?
4.6.6. Какви са управленските умения на кандидата, за да управлява успешно своето еднолично предприятие и да ръководи
наетия персонал по т. 4.5.4, буква „б“ (когато е приложимо)?
4.6.7. Когато се разкриват допълнителни работни места по т. 4.5.4, буква "б", посочете в какво съотношение се разпределят
операции, които ще изпълнява собственикът и наеманите лица, в т.ч. и от семейния кръг на собственика? Определете приноса
на работещия собственик и наетия персонал.
4.6.8. а)Обосновете потребността от извършване на строително-монтажни работи по създаване на здравословни и безопасни
условия на труд. Дайте подробно описание на обекта, който ще се ремонтира. Счита се, че е налице формален подход при
изпълнение на изискванията по тази точка, когато се извършва само изброяване на отделни ремонтни операции.
б) Посочете в каква степен чрез предвидените ремонтни работи се изпълняват изискванията за създаване на здравословни и
безопасни условия на труд.
в) Посочете чия собственост е обектът. Когато се наема чужд обект, посочете как ще се организира неговият ремонт, как ще се
възстановят вложените в ремонта средства. Как ще се експлоатира обектът при осъществяване на дейностите от втора група.
4.6.9. а) Обосновете потребността от придобиване на дълготрайни активи за оборудване и обзавеждане на работното място на
собственика, като обвържете изпълнението на определените дейности с конкретни дълготрайни активи. Дайте доказателства за
потребността и наложителността на избраните качествени, технически и технологични характеристики на избраното
оборудване и обзавеждане.
б) Посочете в каква степен с придобитото оборудване и обзавеждане се компенсира намалената работоспособност на
кандидата.
в) Когато се предвижда придобиването на автомобил, аргументирано се доказва неговата потребност за извършване на
дейности от втора група по занятие.
г) Когато се придобиват активи втора употреба се обосновават причините и обстоятелствата, принуждаващи кандидата да
придобие такъв вид активи.
4.6.10. Обосновете потребността от предварително придобиване на материални запаси в рамките на отпускания стартов
капитал. Дайте оценка на размера на придобиваните запаси и времето, за което те ще бъдат използвани. Покажете в каква
степен стартовият капитал ще спомогне за успешното стартиране на дейностите от втора група.
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4.6.11. Обосновете потребността от обучение чрез участие в краткосрочен квалификационен курс, имащ пряко отношение към
изпълнението на дейностите от втора група.
4.6.12. Посочете как ще осигурите устойчиво финансиране на предприятието след приключване на инвестиционните дейности в
продължение на проектния срок, който не може да бъде по-кратък от 36 месеца.
4.6.13. Посочете възможните рискове, които биха могли да застрашат реализацията на:
а) дейностите от първа група и мерките за тяхното предотвратяване
б) дейностите от втора група, и мерките за тяхното предотвратяване.
4.7. Подробно описание на дейностите
Максимум 5 страници A4. Описанието включва наименование и подробно описание на всяка самостоятелна дейност, като се
посочват конкретните операции (стъпки) по нейното осъществяване. Дейностите трябва да се групират в две групи:
инвестиционните дейности от първа група и дейностите от втора група.
4.7.1. Инвестиционни дейности от първа група:
По всяка дейност се определят необходимите еднократни разходи (паричните плащания), които трябва да се направят, като
конкретният им размер се обосновава въз основа на избрана актуална оферта (оферти) или други технико-икономически
източници на информация. Когато е приложимо, се посочва размерът на исканото финансиране и размерът на собствения
принос. Дейностите се обособяват по компонент.
Дейности по компонент 1
Те трябва да бъдат свързани с учредяването на ЕТ/ЕООД. Във връзка с учредяването се извършват плащания за: запазване на
име на предприятието, вноска по чл.117, ал. 1 от Търговския закон, която се осигурява от кандидата, други такси и плащания.
Отделните операции и разходите по тях се представят по следния начин (при необходимост се добавят допълнителни номера на
операции):
Операция 1.1.
Операция 1.2.
Дейности по компонент 2
Те трябва да се обвържат с извършването на строително-монтажни работи по създаване на здравословни и безопасни условия
на труд. За отделните операции се определят конкретни разходи въз основа на събрани оферти или други носители на техникоикономическа информация. Отделните операции и разходите по тях се представят по следния начин (при необходимост се
добавят допълнителни номера на операции):
Операция 2.1.
Операция 2.2.
Операция 2.3.
Дейности по компонент 3
Те трябва да се обвържат с придобиване на дълготрайни активи: машини, оборудване, апаратура, компютърна конфигурация,
програмни продукти, транспортно средство, инструменти, мебели, ергономичен стол и др., чиято стойност се основава на
избрана оферта или друг носител на технико-икономическа информация. Отделните операции и разходите по тях се представят
по следния начин (при необходимост се добавят допълнителни номера на операции):
Операция 3.1.
Операция 3.2.
Операция 3.3.
Дейности по компонент 4
Те трябва да се обвържат с придобиването на предварителна партида материални запаси, необходими за започване на
дейностите от втора група. Когато се предвижда извършването на доставки от различни доставчици, се обособяват отделни
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операции. Операциите и разходите по тях се представят по следния начин (при необходимост се добавят допълнителни номера
на операции):
Операция 4.1.
Операция 4.2.
Дейности по компонент 5
Те трябва да се обвържат с обучението на собственика в курсове по предприемачество/стопанско управление и пр., като се
посочат следните основни параметри - продължителност, цена, начин на завършване, обучителна организация, която трябва да
е лицензирана от Националната агенция за професионално образование и обучение или друга образователна институция,
получаван документ. Отделните операции и разходите по тях се представят по следния начин (при необходимост се добавят
допълнителни номера на операции):
Операция 5.1.
Операция 5.2.
4.7.2. Дейности от втора група:
По всяка дейност се определят: възможните операции, които трябва да се изпълняват от собственика и наетите лица, както и
приходите (паричните постъпления) и разходите (паричните плащания), които се очаква да се получат и направят през първите
12 месеца след приключване на дейностите по т. 4.7.1. Във връзка с това за всяка определена дейност приложете следната
информация (наименованието на дейностите е примерно!):
Дейност 4.7.2.1. Търговия с готови хранителни стоки
1.
2.

3.
4.

Как се формират приходите (постъпленията) от продажби? Каква е тяхната структура? Какви са предполагаемите
количества и единични продажни цени? Защо са избрани тези стойности, достатъчно ли са конкурентни?
Какви разходи (плащания) ще бъдат направени за получаване на планираните приходи? Каква е структурата на
разходите (плащанията)? Какви са количествата и единичните цени на отделните елементи, формиращи разходите:
количество и цени на закупени стоки, на (канцеларски) материали, на транспортни услуги, електроенергия, пощенски
услуги, брой заети лица и размер на възнаграждението и осигуровките за сметка на работодател и т.н.? Изброяват се
всички възможни разходи, като се определят техните конкретни величини!
Какво възнаграждение се предвижда да получава собственикът на предприятието? Каква е величината на
осигуровките върху възнаграждението му, като се отчитат съответните преференции, предоставяни на лица с трайни
увреждания.
При определяне на разходите (плащанията) и приходите (постъпленията) по месеци не е задължително тяхното
повторение от месец в месец, може да се отчете определена динамика и специфични тенденции за дадената дейност,
както например е при дейностите със сезонен характер, когато за част от периода е характерно нарастване на
стопанската активност, след което се наблюдава определен спад (или обратното)

Дейност 4.7.2.2. Производство и продажба на топли закуски
(Спазват се изискванията на точките от 1-4 от предходната дейност.)
Забележка: Когато по точки 4.7.2.1 и 4.7.2.2 се определи конкретна дейност, различна по наименование от
посочената, примерното наименование се изтрива, а на негова място се вписва избраното, като се запазва
последователността от въпроси, на които трябва да се дадат отговори.
Дейност 4.7.2.3. Административни и финансови дейности
Като самостоятелна група дейности се обособяват финансовите операции и свързаните с тях финансови приходи
(постъпления) и разходи (плащания), възникващи във връзка с обслужването на разплащателни и депозитни сметки.
Във връзка с това се отчитат финансови разходи (такси и комисионни, в това число и за извършвани банкови
плащания), както и приходи от лихви за държаните в банкови сметки средства.. Към тази група се отнасят и други
дейности, които имат общо значение за административното управление на предприятието като: текущо счетоводство
и изготвяне на отчети, оперативно управление на предприятието и др.
4.8. Методология (Стратегия за реализация на проекта)
4.8.1. Методи за изпълнение (опишете вашата представа за начина на извършване, оценка и контрол на планираните дейности от
първа и втора група и постигане на заложените резултати.).
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4.8.2. Как в проекта ще се използва опит от предишен проект или дейности (където е приложимо)?
4.8.3. Процедури за вътрешна оценка (самооценка).
5. Продължителност на предложението и план-график за дейностите от първа група
Продължителността на предложението е:
Учредителна фаза

___

месеца

Инвестиционна фаза
Слединвестиционна фаза

___
___

месеца (не повече от 4 месеца);
месеца (не по-малко от 36 месеца).

Забележка: План-графикът се отнася САМО за дейностите от първа група. При неговото разработване не трябва да се
използват конкретни дати; започва се с “месец 1”, а по-нататък се продължава “месец 2” и т.н.; Планът не трябва да съдържа
подробно описание на дейностите, а само техните наименования (за целта използвайте наименованията и/или номерацията на
дейностите, посочени в т. 4.7.1).

Месец

Дейност
(пример)

Местоположение
(пример)

Изпълнител
(пример)

Месец 1

Подготовка на дейност ...

Седалище
на
предприятието
Външна
проектантска
организация
Предприятието

Ръководител

Подготовка на дейност ...
Месец 2

Изпълнение на дейност ...
Подготовка на дейност ...

Екип проектанти
Доставчик

ПЛАН-ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
от първа група
Дейности

1 месец
201... г.

2 месец
201... г.

3 месец
201... г.

4 месец
201... г.

Изпълнение на дейността:
X
Краен срок за постигане на резултата: O

6. Очаквани резултати, въздействащи непосредствено върху лицето с намалена работоспособност
Максимум 1 страница A4. (Посочените резултати и пояснения трябва да са различни от описаните в т. 4.5 и 4.6.)
6.1. Как проектът ще подобри социалното ви положение?
6.2. Как проектът ще подобри финансовото ви положение?
6.3. Как проектът ще подобри управленските и техническите ви умения?
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ІІ. Разходи/плащания за:

- покупка на стоки
- транспортни услуги
- канцеларски материали
- горива
- ел.енергия
- отопление
- наем
- други услуги
- възнаграждение на собственика
- възнграждения за персонал
- осигуровки на собственика
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Приложения към Методика по чл. 19, ал. 1 от ППЗИХУ във връзка с чл. 31 от ЗИХУ на МТСП - декември, 2017

Дейност 5.7.2.1. (примерно) Търговия с готови хранителни стоки
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Общо приходи/постъпления

0,00

0,00

0,00

0,00

VІ

ДЪРЖАВЕН

0,00

0,00

0,00

Дейност 5.7.2.3. Административни и финансови дейности
- финансови приходи
- собствен принос
Общо приходи от дейност 5.7.2.3
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

V

Дейност 5.7.2.2. (примерно) Производство и продажба на топли закуски
- продажби на продукция
- стартов оборотен капитал
Общо приходи от дейност 5.7.2.2
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

ІV

0,00

0,00

0,00

ІІІ

Приложение № 3
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0,00

- продажби на стоки
- стартов оборотен капитал
Общо приходи от дейност 5.7.2.1

Дейност 5.7.2.1. (примерно) Търговия с готови хранителни стоки

Начално салдо
І. Приходи/постъпления от:

Приходи/разходи
(Постъпления/плащания)

Раздел 2 - бюджет на дейностите от втора група за първите 12 месеца

ПРОЕКТЕН БЮДЖЕТ НА .................................................................................

С Т Р.
БРОЙ 24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложения към Методика по чл. 19, ал. 1 от ППЗИХУ във връзка с чл. 31 от ЗИХУ на МТСП - декември, 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ВЕСТНИК

Забележки:
1. Резултатът представлява крайното (парично) салдо за месеца и не може да бъде отрицателен.
2. Когато в бюджета трябва да се включат повече дейности, за всяка нова дейност се обособява нова група, включваща необходимите разходни пера.
3. Когато за дадена дейност липсва определено разходно пера, то се добавя допълнително.

0,00

0,00

0,00

Резултат (начално салдо + приходи
- разходи)*

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо разходи/плащания

0,00

0,00

0,00

Дейност 5.7.2.3. Административни и финансови дейности
- счетоводни услуги
- канцеларски материали
- комуникации и поща
- командировки
- финансови разходи
- други
Общо разходи по дейност 5.7.2.3
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

ДЪРЖАВЕН

0,00

0,00

0,00

Дейност 5.7.2.2. (примерно) Производство и продажба на топли закуски
- покупка на суровини и материали
- транспортни услуги
- канцеларски материали
- горива
- ел.енергия
- отопление
- наем
- други услуги
- възнаграждение на собственика
- възнграждения за персонал
- осигуровки на собственика
- осигуровки за персонал
- командировки
- други разходи
Общо разходи по дейност 5.7.2.2
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- осигуровки за персонал
- командировки
- други разходи
Общо разходи по дейност 5.7.2.1

БРОЙ 24
С Т Р. 7 1
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Приложение № 4

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА
НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ
№

КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ

1

Предложението е представено в срок.

2

Използван е актуалният формуляр за кандидатстване съгласно публикуваното
приложение № 1 в www.ahu.mlsp.government.bg\

3

Попълнени са всички части, точки и подточки на формуляра за кандидатстване.

4

Текстът на предложението е напечатан на български език.

5

Предложението включва един оригинален екземпляр на формуляра и 2 копия.

6

Бюджетът за инвестиционните дейности от първа група (приложение № 2) е
разработен съгласно изисквания формат, сумите са посочени в левове.

7

Обособено е собствено участие (където е приложимо).

8

Представен е един оригинален екземпляр на бюджета за дейностите от първа
група и 2 копия.

9

Бюджетът за дейностите от втора група (приложение № 3) е разработен съгласно
изисквания формат, сумите са посочени в левове.

10

Представен е един оригинален екземпляр на бюджета за дейностите от втора
група и 2 копия.

11

Формулярът за кандидатстване (приложение № 1) и бюджетът (приложение
№ 2 и приложение № 3) са представени и на електронен носител като отделни
електронни файлове.

12

Копие на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо наличието на
трайно увреждане на кандидатстващото лице, заверено с „Вярно с оригинала“
и подписано от кандидатстващото лице.

13

Декларация – приложение № 5, е попълнена и с нея се удостоверява:
– че кандидатът не ползва преференции по чл. 49 от Закона за насърчаване на
заетостта, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 1 от ППЗИХУ;
– че кандидатът няма публични задължения към датата на подаване на конкурсното предложение;
– че за конкурсния проект не е вече получено и не се очаква да бъде получено
безвъзмездно финансиране от други източници, включително от други държавни
институции, от национално представени организации на хора с увреждания, от
външни и други донори;
– че липсва двойно финансиране на участието в обучителния квалификационен
курс – когато е приложимо.
Декларацията е подписана от кандидата.

15

Саморъчно подписана автобиография (приложение № 6) на кандидата.

16

Представени са минимум по 3 актуални оферти или други източници на обективна информация за всеки от придобиваните активи и получаваните услуги,
включени в бюджета на дейностите от първа група, издадени не по-рано от 2
месеца преди датата на кандидатстване с валидност най-малкото 3 месеца след
датата на кандидатстване.

17

Декларация (приложение № 7) по чл. 10, ал.3 за липсата на учредено еднолично
предприятие (независимо дали е действащо, или не) и на участие като съдружник
(акционер) в други търговски дружества.

18

Копие на предварителния договор за наем и писменото съгласие от собственика
за извършване на предвидените строително-ремонтни работи по компонент 2,
когато е приложимо.

19

Документи от лицензирани обучители, доказващи квалификацията и опита на
кандидата.

ДА

НЕ
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Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният......................................................................................., ЕГН :.........................,
/ трите имена /

притежаващ л.к. №.........................., изд. на..................., от.........................................................,
постоянен адрес : ………………………………………………………………………………,
настоящ адрес: ……………………………………………………………………………………,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не ползвам преференции по чл.49 от Закона за насърчаване на заетостта.
2. Кандидатът, който представлявам:
 има публични задължения ;
 няма публични задължения.
(отбелязва се вярното)
3. За конкурсния проект не е вече получено и не се очаква да бъде получено безвъзмездно
финансиране от други източници, включително от други държавни институции, от
национално представени организации на хора с увреждания, от външни и други донори.
*4 Кандидатът, който представлявам не е получил финансиране от други източници,
включително от други държавни институции, от национално представени организации на
хора с увреждания, от външни и други донори за провеждане на обучителен курс, във
връзка с конкурсния проект.
 да;
 не.
(отбелязва се вярното)
*Приложимо в случаите, когато кандидатстващото лице желае да получи
финансиране за участие в обучителен курс.

Запознат съм, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл.313 от НК на Република
България.

Дата:
...............................

Декларатор
(подпис)

С Т Р.
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Приложение № 6

ЕВРОПЕЙСКИ

ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес

[ФАМИЛНО, ЛИЧНО, БАЩИНО]
[ул., №, гр./с., пощ. код, държава ]

Телефон
Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

[ ден, месец, година ]

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

[ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с
последната. ]

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в
професията, но не непременно
удостоверени с официален документ
или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК
ДРУГИ ЕЗИЦИ

[Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с
последния.]

БРОЙ 24

ДЪРЖАВЕН

• Четене
• Писане
• Разговор

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

[Език]
[Определете нива: отлично, добро, основно]
[Определете нива: отлично, добро, основно]
[Определете нива: отлично, добро, основно]
[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други
хора в интеркултурно обкръжение, в
ситуации, в които комуникацията и
екипната работа са от съществено
значение (например в културата и
спорта) и др.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и
адмистрация на хора, проекти и
бюджети в професионалната среда
или на доброволни начала (например
в областта на културата и спорта)
у дома и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, дизайнерски и
др.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Компетенции, които не са споменати
по-горе.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

[ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА
ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.]
[ Опишете всички приложения. ]
Подпис:..........................

С Т Р.
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Приложение № 7

ȾȿɄɅȺɊȺɐɂə

ȾɨɥɭɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɬȿȽɇ
ɬɪɢɬɟɢɦɟɧɚ 

ɩɪɢɬɟɠɚɜɚɳɥɤʋɢɡɞɧɚɨɬ
ɩɨɫɬɨɹɧɟɧɚɞɪɟɫ««««««««««««««««««««««««««««««
ɧɚɫɬɨɹɳɚɞɪɟɫ««««««««««««««««««««««««««««««««

ȾȿɄɅȺɊɂɊȺɆɑȿ



Ʉɚɬɨɥɢɰɟɫɬɪɚɣɧɢɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹɧɹɦɚɦɭɱɪɟɞɟɧɨɟɞɧɨɥɢɱɧɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɞɚɥɢ

ɟɞɟɣɫɬɜɚɳɨɢɥɢɧɟɞɟɣɫɬɜɚɳɨ


Ʉɚɬɨɥɢɰɟɫɬɪɚɣɧɢɭɜɪɟɠɞɚɧɢɹɧɟɭɱɚɫɬɜɚɦɤɚɬɨɫɴɞɪɭɠɧɢɤɜɞɪɭɝɢɬɴɪɝɨɜɫɤɢɞɪɭɠɟɫɬɜɚ


ɁɚɩɨɡɧɚɬɫɴɦɱɟɡɚɧɟɜɟɪɧɢɞɚɧɧɢɧɨɫɹɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɫɴɝɥɚɫɧɨɱɥɨɬɇɄɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ


ȾɚɬɚȾɟɤɥɚɪɚɬɨɪ
 ɩɨɞɩɢɫ 












Приложение № 8

ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂɈɌɑȿɌ
ɁȺɂɁɉɔɅɇȿɇɂȿɇȺȾȿɃɇɈɋɌɂɌȿȼɄɅɘɑȿɇɂȼɊȺɁȾȿɅ±
ȻɘȾɀȿɌɇȺȾȿɃɇɈɋɌɂɌȿɈɌɉɔɊȼȺȽɊɍɉȺ

 ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɩɪɨɟɤɬɚ
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɮɢɪɦɚɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥ
 ɂɦɟɩɪɟɡɢɦɟɢɮɚɦɢɥɢɹɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɚ
 Ⱥɞɪɟɫɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
 Ɉɩɢɫɚɧɢɟɧɚɪɟɚɥɢɡɢɪɚɧɢɬɟɞɟɣɧɨɫɬɢɩɨɪɚɡɯɨɞɢɢɞɚɬɚɧɚɩɪɢɤɥɸɱɜɚɧɟɧɚ
ɜɫɹɤɚɨɬɬɹɯ
 ɂɡɦɟɧɟɧɢɹɫɩɪɹɦɨɭɬɜɴɪɞɟɧɢɹɩɪɨɟɤɬɧɚɥɨɠɟɧɢɩɨɨɛɟɤɬɢɜɧɢɩɪɢɱɢɧɢɜɯɨɞɚ
ɧɚɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɧɚɞɟɣɧɨɫɬɢɬɟɫɴɝɥɚɫɭɜɚɧɢɫȺɏɍ
 ɉɨɫɬɢɝɧɚɬɢɤɨɧɤɪɟɬɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɨɬɭɫɜɨɹɜɚɧɟɬɨɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ
 Ɉɫɧɨɜɧɢɬɪɭɞɧɨɫɬɢɢɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɚɫɪɟɳɧɚɬɢɜɯɨɞɚɧɚɢɡɩɴɥɧɢɟɧɚ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɴɦɆɟɬɨɞɢɤɚɩɨɱɥɚɥɨɬɉɉɁɂɏɍɜɴɜɜɪɴɡɤɚɫɱɥɨɬɁɂɏɍ
18/ 21
ɩɪɨɟɤɬɚ ɚɤɨɢɦɚɬɚɤɢɜɚ 
 ɉɨɞɩɢɫɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɢɤɚɢɩɟɱɚɬ

Ⱦɚɬɚɧɚɢɡɝɨɬɜɹɧɟ
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3527-П
от 28 февруари 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1692 от 13.09.2017 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 79 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4927 от 28.02.2018 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Кърд жали, представл яващ поземлен имот с
идентификатор 40909.122.96, с площ 1249 кв. м,
намиращ се в Промишлена зона-изток, гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 50 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
515, в срок до 12-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
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2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“; предложенията се подават в стая 416
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 17-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

2571

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3528-П
от 28 февруари 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1665 от 13.09.2016 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 75 от 2016 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4928 от 28.02.2018 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на земеделието,
храните и горите, представляващ: УПИ ІІІ-322 от
кв. 50, с площ 1820 кв. м, намиращ се в с. Никола
Козлево, община Никола Козлево, област Шумен,
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ведно с построената в него сграда – лечебница с
площ 212 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 32 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 3000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 6000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
515, в срок до 10-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
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2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3529-П
от 28 февруари 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1693 от 13.09.2017 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 79 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4929 от 28.02.2018 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права на
управление на областния управител на област
Кърджали, представляващ поземлен имот с идентификатор 12190.19.13, с площ 2193 кв. м, намиращ
се в землището на с. Вранско, община Крумовград,
област Кърджали, ведно с построената в имота
едноетажна сграда с идентификатор 12190.19.13.1,
със застроена площ 315 кв. м (наричан по-нататък
„имота“), да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 70 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
14 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
515, в срок до 13-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
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и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 18-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“; предложенията се подават в стая 416
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 18-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

2573

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3530-П
от 28 февруари 2018 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5, т. 1
и 5 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 4930
от 28.02.2018 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
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Отменя свое Решение № 3521-П от 13.02.2018 г.
за определяне на метод за продажба чрез публичен
търг с явно наддаване и прекратява приватизационната процедура, открита с Решение № 1688
от 12.09.2017 г. (ДВ, бр. 79 от 2017 г.) за приватизация на имот – частна държавна собственост, с
идентификатор 10135.1507.835, с площ 202 кв. м,
намиращ се на ул. Граф Игнатиев № 29, гр. Варна,
община Варна, област Варна, ведно с построената
в него сграда с идентификатор 10135.1507.835.3,
със застроена площ 153 кв. м, състояща се от
два етажа, сутерен и таван.

2574

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3531-П
от 28 февруари 2018 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5, т. 13,
чл. 7, ал. 1, т. 4 и 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1679 от 10.07.2017 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 59 от 2017 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4931 от 28.02.2018 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на земеделието,
храните и горите, представляващ поземлен имот
с идентификатор 55155.507.263, с площ 326 кв. м,
намиращ се на ул. Димчо Дебелянов № 1, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик,
ведно с построената в него сграда с идентификатор 55155.507.263.1, със застроена площ 160 кв. м
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 29 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча № 23, стая
414, в срок до 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
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включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове или чрез банков превод
по сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG 9661
3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се
извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната
документация са за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие в търга – до 14 ч. на 20-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая
416 в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на
условията на чл. 29 от Закона за собствеността,
или лица, за които със закон е установено, че
нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република
България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

2575

Изпълнителен директор:
П. Александрова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 974
от 22 февруари 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС,
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чл. 5, чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете
и конкурсите във връзка със свои решения № 284
от 21.06.2012 г. (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) и № 1346 от
19.04.2007 г. (ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Намалява с 25 на сто приетата с Решение
№ 1346 от 19.04.2007 г. на ВТОбС начална цена и
определя нова начална цена в размер 24 225 лв.,
в която не е включена стойността на дължимия
ДДС, за продажба на общински нежилищен имот,
представляващ: „Поземлен имот с идентификатор
11898.502.15 по КККР за територията на с. Войнежа, община Велико Търново, целият с площ
2588 кв. м, за който имот е отреден УПИ IV – „за
обществено обслужване“, в стр. кв. 4, заедно с
построената в този имот масивна сграда (бивше
училище) с идентификатор 11898.502.15.1, с РЗП
1004 кв. м“ – собственост на Община Велико
Търново. Сделката се облага частично с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 1211 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада с
неработен ден, търгът ще се проведе на първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 7268 лв. Депозитът да
бъде внесен по сметка № BG 59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД –
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС и представляваща разлика между
договорената цена и внесения депозит да се заплати
в левове по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД – клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
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на остатъка от продажната цена – до 12 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича на последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в стая
419 в сградата на Община Велико Търново всеки
работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата
на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича на последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе на първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и
за обявения повторен търг да се проведат по
следващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг
при условията на настоящото решение, като
в случай че така определеният ден съвпада с
неработен ден, търгът се провежда на първия
следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
2592

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 29
от 22 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, чл. 21,
ал. 1 и 7 от ЗОС Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) за частично изменение
(ЧИ) на застроителен и регулационен план (ЗРП)
на уличната регулация на улица с о.т. 9а-10а-11а15а-15б-15-16-17-18 и улица с о.т. 14г-14д по плана
на гр. Габрово, актуализация кв. Бичкиня, както
следва:
1. Видоизменя се трасето на улица с о.т. 1617-18, като отпада участъкът между о.т. 17 и о.т.
18 пред лицата на УПИ II-4560 и УПИ III-4561 и
се предвижда нова осова точка 16а.
2. Образува се нов УПИ XIV – „За озеленяване“.
3. Северозападните регулационни линии на
УПИ II-4560 и УПИ III-4561 се поставят в съответствие със северозападните имотни граници
на ПИ 4560 и ПИ 4561.
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4. За сметка на част от площта на УПИ II-4560
се продължава съществуващата улица с о.т. 14г-14д
до о.т. 14з за осигуряване достъп до УПИ III-4561.
Изменението е нанесено върху скица № 485
от 11.07.2017 г.
Председател:
Л. Георгиева
2593

ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 570
от 23 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Котел, реши:
Одо бря в а П У П – под р о б ен ус т р ойс т в ен
план – план за рег улаци я и заст рояване
(ПУП – ПР – ПЗ) за кв. 1, 2 и 3 по плана на
с. Остра могила, община Котел, област Сливен,
в обхвата на ПИ пл. № 138, кв. 1, ПИ пл. № 148,
кв. 2 и ПИ пл. № 147, кв. 3.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Котел до Административния съд – Сливен.
Председател:
Хр. Чолакова
2594

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1430
от 22 февруари 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект: „Оптична кабелна
мрежа с. Колена – с. Дълбоки – с. Оряховица – с.
Братя Кунчеви, община Стара Загора“ (част от
КПИИ), с обща дължина на кабелното трасе
11 573 м, преминаващо през ПИ 000171 – „местни
пътища“ в землище с. Колена; ПИ 000156 – „местни пътища“; ПИ 000191 – „полски пътища“, и ПИ
000113 – „пътища IV клас“ в землище с. Дълбоки;
ПИ 000155 – „пътища IV клас“, ПИ 000124 – „пътища IV клас“, ПИ 000384 – „пътища IV клас“,
и ПИ 000385 – „полски пътища“ в землище
с. Оряховица; ПИ 000078 – „пътища IV клас“ в
землище с. Братя Кунчеви – публична общинска
собственост, за нуждите на „Булсатком“ – ЕАД,
за изграждане на обект: „Оптична кабелна мрежа с. Колена – с. Дълбоки – с. Оряховица – с.
Братя Кунчеви, община Стара Загора“, за който
е издадено Разрешение за строеж № 19-52 от
22.02.2018 г. – част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ).
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики № 107,
ет. 8, стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара
Загора до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Т. Брайков
2657
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79д. – 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
ра йон на Окр ъж н и я и А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Разград, за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Димитър Костадинов Димитров, графолог,
експерт-криминалист.
Красимир Спасов Димитров, графолог, експерт-криминалист.
Стоян Йорданов Стоянов, графолог, експерткриминалист.
Иван Георгиев Атанасов, балистични и биометрични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза
Ангелина Миткова Литева, офталмолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
Вихрен Николаев Башаков, стоматолог.
Диана Василева Тодорова, съдебна медицина.
Ивайло Арабаджиев, нервни болести.
Красимир Ангелов Манолов, патологоанатомия.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология,
ДНК (генетичен) анализ.
Мишел Елиас Озиолор, акушер-гинеколог.
Явор Иванов, гр. Разград, ортопед.
Светлан Стоянов, гр.Разград, хирург.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимия и
микробиология, вирусология, ДНК (генетичен)
анализ.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Диана Петрова Киселова, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Александър Милчев Цолчовски, психолог.
Иванина Недкова Иванова, психолог.
Татяна Аврамова Костова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Стойкова-Първанова, счетоводство и контрол.
Бонка Златева Цонева, счетоводна отчетност.
Геновева Генова Драганова, счетоводство и
контрол, икономика на туризма.
Димитрина Борискова Цонева, счетоводител,
стопанско управление.
Димитричка Грозева Манчева, икономистсчетоводител.
Иван Петков Абаджиев, икономист-счетоводител; оценител на машини, съоръжения и
недвижими имоти.
Иванка Богданова Братованова, счетоводство
и контрол.
Иванка Тодорова Петкова, счетоводна отчетност.
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Красимир Атанасов Атанасов, счетоводна
отчетност, данъчно производство.
Петя Александрова Занкова, счетоводство и
контрол; икономист-счетоводител, методология
на счетоводната отчетност и контрола на банковите институти, числени методи и програмиране.
Снежана Иванова Карабелова, счетоводство
и контрол.
Тодор Станчев Николов, икономика и управление на строителството.
Юлиян Йорданов Стойчев, счетоводство и
контрол.
Янко Георгиев Киров, счетоводство и контрол,
оценител на земеделски земи и подобрения върху
тях, на цели предприятия и обособени части,
недвижими имоти, машини и съоръжения, активи, инвестиционни проекти.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Боян Димов Байчев, Разград, счетоводство
и контрол.
Венцислав Георгиев Николов, финанси.
Ганка Петрова Георгиева, счетоводна отчетност.
Зорница Евгениева Якимова – финанси, застрахователно дело.
Ивайло Петров Узунов, икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол.
Мария Атанасова Тасева, икономика на индустрията, стопански и финансов контрол.
Младен Петров Енчев, публични финанси.
Наско Витанов Илиев, икономист по аграрно
промишлено производство, икономика, отчетност
и планиране на селското стопанство; оценка на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насъждения, оценител на търговски предприятия
и вземания.
Николинка Тенева Цекова, счетоводна отчетност.
Симеон Панов Изворов, икономист, счетоводни, финансови, социални експертизи.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анелия Димова Каменова, публична администрация и машинен инженер.
Васко Георгиев Станев, машинен инженер,
лиценз за оценка на машини, съоръжения и
недвижими имоти; сертификат за оценяване на
земеделски земи и трайни насаждения.
Горка Иванова Косева, механична технология
на дървесината, счетоводна и правна дейност
на фирмата.
Димитър Павлов Димитров, икономист по
промишлеността, ел.снабдяване на промишлено
предприятие.
Димитър Христов Томов, ел. снабдяване и
ел. обзавеждане.
Ирина Иванова Сайкова, инженер-геодезист.
Пламен Георгиев Пенчев, машинен инженер,
електроинженер.
Симислав Иванов Михайлов, инженер хидромелиоративно строителство.
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5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Венцеслав Стефанов Димитров, двигатели с
вътрешно горене, автоексперт-оценител, експертоценител на машини и съоръжения, активи.
Ганчо Иванов Малчев, двигатели с вътрешно
горене.
Николай Иванов Дечков, машинен инженер,
транспортна техника и технологии.
Слави Иванов Илиев, оценител на машини
и съоръжения, на цели държавни и общински
предприятия, консултант по внедряване на международен стандарт за управление на качеството
ISO-9001, сертификатор на системи за управление
на качеството по стандарт ISO-9001.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Петранка Колева Неделчева, специалист по
биотехнологии, екология и техника за опазване
на околната среда.
Христо Димитров Василев, органична химия,
технология на лекарствените, природни органични вещества, растежни стимулатори и регулатори,
експерт на ADR превоз на опасни товари.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Виолетка Станкова Кулева, промишлено и
гражданско строителство, икономика на строителството, оценител на недвижими имоти,
замеделски земи и трайни насаждения.
Даниела Маринова Табакова, геодезия, фотограметрия и картография.
Елга Милева Бонева, архитект.
Елка Маринова Койчева, архитект.
Емил Тотев Проданов, архитект.
Илиян Гецов Илиев, геодезия, фотография и
картография.
Йордан Димитров Пенев, архитект.
К амен Дим и т ров И л иев, п ром иш лено и
гражданско строителство, икономика на строителството.
Милчо Христов Маринов, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Христомир Великов Панайотов, геодезия,
фотограметрия и картография.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ангел Станчев Стилиянов, противопожарна
техника и безопастност.
Неделчо Василев Василев, пожарна и аварийна
безопастност.
Радослав Христов Христов, пожарна и аварийна безопастност.
Стойко Стоянов Стойчев, пожарна и аварийна
безопастност.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
С т ефка Тодорова Тодорова, вет ери нарна
медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Тодорка Андреева Димитрова, агроинженерство, полевъдство.
2251
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79а. – 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 от Закона за съдебната власт за съдебен район на Окръжния
съд – Сливен, и Административния съд – Сливен, за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Андреан Иванов Джамбазов, Криминалистика, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3.
Съдебно-балистични експертизи.
Димитър Иванов Добрев, Криминалистика,
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи;
1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Иван Петров Добрев, Експерт-криминалист; Почеркови експертизи; 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства;
1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Йордан Ганчев Камбуров, Криминалистика,
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства; 1.2. Трасологични експертизи;
1.3. Съдебно-балистични експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Йордан Стоянов Големанов, Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
Младен Любенов Донев, специалност „Право“;
професионална квалификация „Юрист, експерткриминалист“; 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Румен Христов Митев, Криминалистика, химия, 1.1. Криминалистични експертизи
на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.3. Съдебно-балистични експертизи;
1.4. Биометрични криминалистични експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Великов, Криминалистика, химия, графология, 1.1. Криминалистични
експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
Инж. Стоян Стефанов Стоянов, Криминалистика, графология, 1.1. Криминалистични
експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични експертизи; 1.3. Съдебно-балистични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
Инж. Юрий Петров Гандев, Криминалистика,
химия, графология, 1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства; 1.2. Трасологични
експертизи; 1.4. Биометрични криминалистични
експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Диана Георгиева Георгиева, Медицина,
специалист по обща медицина, 2.5. Съдебномедицнска експертиза по писмени данни.
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Д-р Йордан Иванов Стойков, Медицина, Патологична анатомия с цитопатология, Съдебна
медицина, 2.1. Съдебномедицинска експертиза
на труп.
Д-р Марин Георгиев Бозуков, Медицина,
Акушерство и гинекология, повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход.
Д-р Недялка Рачева Турсунлийска-Йорданова, Медицина, Ортопедия и травматология,
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди; 2.3. Съдебномедицинска експертиза за
установяване на родителския произход.
Д-р Хрисант Ламбов Хрисантов, Медицина,
Ортопедия и травматология, 2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди.
Д-р Станислав Василев Стоянов, Медицина,
Патологоанатоми я, 2.5. Съдебномедицинска
експертиза по писмени данни.
Д-р Тома Асенов Чаушев, Медицина, Съдебна
медицина, Патологоанатомия, 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, Биохимия и
микробиология, вирусология, ДНК анализ, 2.3.
Съдебномедицинска експертиза за установяване
на родителския произход; 2.4. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек.
Д-р к.б.н. Ма я И ва нова К и чева, Биох имик – клиничен химик, анализ на белтъци и
ензими; молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК
експертизи, 2.3. Съдебномедицинска експертиза
за установяване на родителския произход; 2.4.
С ъдебномед и ц и нск а експер т иза за и ден т ификаци я на човек; 2.5. Съдебномедицинска
експертиза по писмени данни (касаеща вид
експертизи – 2.3. и 2.4.).
Д-р Борис Петров Шахов, Специалист по молекулярна биология, Експерт в областта на ДНК
анализа при криминалистически разследвания и
спорни случаи за родителски произход, 2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на
родителския произход; 2.4. Съдебномедицинска
експертиза за идентификация на човек.
Д-р Живка Василева Георгиева, Стоматолог,
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
Д-р Ганка Иванова Кръстева-Василева, Медицина, Хигиена на детско-юношеската възраст,
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди; 2.5. Съдебномедицинска експертиза по
писмени данни; 2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Д-р Апостол Вълканов Апостолов, Медицина,
Психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Виолета Димитрова Михайлова, Психология,
3.2. Съдебнопсихологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
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Д-р Десислава Михайлова Савова-Йорданова,
Медицина, Психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Д-р Емилия Господинова Кондева, Медицина,
психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Минка Николова Бозукова, Педагог-дефектолог, Медицинска психология и педагогическа
рехабилитация, Мениджър в здравеопазването,
Сертификат за съдебнопсихологична експертиза
3.2. Съдебнопсихологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Д-р Неделчо Димитров Ников, Медицина,
Психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Нели Тончева Антонова, Медицина, психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза;
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза;
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Нина Георгиева Николова, Медицина,
Психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Д-р Розалина Димитрова Петрова, Медицина,
психиатрия, 3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на психичното
състояние по писмени данни.
Росица Иванова Миндова, специалност „Психология“; специализация „Приложна психология“;
професионална квалификация „Магистър по
психология“, 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4. Съдебна експертиза на
психичното състояние по писмени данни.
Пламен Христов Гагамов, професионална
квалификация „Психолог, психолог-консултант“,
специалност „Психология“; Допълнителни обучения: „Как да работим заедно. ЦНСТ – същност
и функция. Видове ателиета – терапевтични и
други за работа с деца. Юношество – работа с
тинейджъри. Аутизъм – работа с деца с аутизъм или от аутистичния спектър“; „Детето и
неговото тяло“; „Детето в огледалото и неговия
двойник“; „Пробуж дането на юношеството“;
3.2. Съдебнопсихологична експертиза; 3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза; 3.4.
Съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Веса Димитрова Георгиева, професионална
квалификация „Психология“; специалност „Психология“; Специализация „Социална психология“;
3.2. Съдебнопсихологична експертиза.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Виолетка Димова Йорданова, Търговия и
отчетност в търговията, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Иван Митев Колев, Икономика на промишлеността, Лиценз за оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
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непреобразувани в търговски дружества, 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Иванка Стефанова Аджемова, Счетоводна
отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Марин Димитров Христов, Счетоводна отчетност, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Надежда Петрова Трендафилова, Икономика
на промишлеността, 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Тодорка Симеонова Янева, Финанси, Лиценз
за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества, Сертификат за експертоценител на недвижими имоти и земеделски
земи, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Стамен Николов Пепелишев, специалност
„Предачество“, квалификация „Среден техник“;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пенка Йоргова Стайкова, Икономика на
труда, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Михаил Василев Михайлов, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Славова Станчева, Финанси и кредит,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Елена Найденова Найденова, Икономика и
организация на търговията, 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Манол Иванов Манчев, Счетоводна отчетност,
Сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, Сертификат за експерт-оценител на инвестиционен
проект, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза;
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Радостина Димитрова Тодорова-Черкезова,
Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Нели Петкова Гагашева, Икономика и управление на индустрията, 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Славка Йорданова Василева, Счетоводна
отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Цветан Атанасов А д жемов, Магист ър по
финанси, Банки и банково дело, 4.1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Методи Йорданов Лаков, Икономист-плановик
(статистик), 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Ангел Иванов Манолов, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Георги Величков Станев, Публична администрация, Финансова и митническа администрация, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Йорданка Колева Драганова, Икономика на
строителството, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Невенка Тодорова Денева, Счетоводна отчетност, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
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Валентина Петрова Станева, Управление и
планиране на народното стопанство, Лиценз за
оценка на недвижими имоти, Удостоверение
за оценка на земеделски земи, 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Инж. Марин Рашков Иванов, Икономика на
търговията, Лиценз за оценка на недвижими
имоти, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Евгения Борисова Стоилова, Икономистсчетоводител; системорганизатор, 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Веселина Костадинова Милева, Финанси, 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стоян Колев Стоянов, Икономика, планиране
и отчетност на промишлеността и строителството, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Ж и вко Пе т р ов Пе т р ов, С че т оводс т во и
контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Иванка Георгиева Огнянова, Икономистадминистратор, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Биляна Михайлова Бояджиева, Международен туризъм, 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Донка Петрова Вълкова, Счетоводство и
контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Донка Янева Георгиева-Мудева, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Иван Ников Иванов, Финансов менид жмънт, Счетоводна отчетност, Икономика на
търговията, Сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи; 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Кета Ангелова Дечева, Стоковед, 4.1. Съдебно - сче т овод на експер т иза; 4.2. С ъдебна
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Ра д к а Тон чева И ва нова , И коном и к а на
търговията, Счетоводство и контрол, 4.1. Съдебно - сче т овод на експер т иза; 4.2. С ъдебна
финансово-икономическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Светла К ирова Топа лова, Икономика на
промишлеността, 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза; 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Веселин Дяков Дяков, Аграрна икономика,
Финанси, 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Мари я Тодорова Кон дева, Бака лавър по
стопанско управление, 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Митко Илиев Ангелов, специалност „Неорганични и електрохимични производства“, „Патентно и изобретателско дело“, квалификация:
„Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия“ и „Експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи“,
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
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Мари я С т оя нова С та й кова, спец иа л нос т
„Счетоводство и контрол“; квалификация „Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
Жанета Кънева Стойчева, специалност „Управление на бизнеса“; квалификация „Икономист – бизнес организатор“ и правоспособност
на дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пепа Стаматова Русева, специалност „Маркетинг“ и „Финансово-ревизионен контрол“;
к ва л ифи к а ц и я: „И коном ис т -марке т олог “ и
„Финансов ревизор“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Мариана Михайлова Танчева, специалност
„Финанси“; квалификация: „Магистър по икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Катя Иванова Палушева, специалност „Финанси“, квалификация „Икономист“; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Николай Стоянов Колев, специалност „Счетоводна от четност“; к ва лификаци я „Икономист-счетоводител“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Снежана Чавдарова Афузова, специалност
„Счетоводна отчетност“; квалификация „Икономист-счетоводител“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Красимир Динев Колев, специалност „Счетоводство и контрол“; квалификация „Магистър
по икономика“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Петя Руменова Курдова, специалност „Икономика на промишленост та“; квалификация
„Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Инж. Митко Кирилов Краев, специалност
„Фи на нси“; п р о ф е сиона л на к ва л ифи к а ц и я:
„Иконом ис т“; 4.2. С ъдебна фи на нсово -и ко номическа експертиза; 4.3. Съдебно-стокова
експертиза.
Желязко Господинов Георгиев, специалност
„Организация на производството и управлението
в промишлеността“; професионална квалификация „Икономист“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа
експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Кирил Георгиев Кирилов, специалност „Финанси“; професионална квалификация: „Икономист-банкер“ и специа лизаци я: „Банково
дело“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Венелин Василев Василев, професионална
к ва л ифи к а ц и я: „И коном ис т - с че т овод и т е л“,
спец иа л но с т: „С че т овод на о т че т но с т “; 4.1.
Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
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Надя Христова Шимидова-Илиева, професионална квалификация: „Магистър по икономика“,
специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Желязка Николова Петкова, професионална
квалификация „Икономист по промишлеността“;
специалност „Икономика на промишлеността“;
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Таня Желязкова Йорданова, професионална
квалификация: „Икономист“; специалност: „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Пепа Георг иева Пашова, п рофесиона лна
квалификация: „Икономист по строителството“,
специалност „ Организация, планиране и управление на строителството“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза, 4.3. Съдебно-стокова експертиза.
Елена Дянкова Атанасова, професионална
квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Счетоводство и контрол“; 1. Съдебносчетоводна експертиза; 4.2. Съдебна финансовоикономическа експертиза.
Лиляна Димитрова Петкова, професионална
квалификация „Агроикономист“; специалност
„Аграрна икономика“; 1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Димитрина Янева Желязкова, професионална
квалификация „Икономист“; специалност „Финанси“; 1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Панайот Тодоров И л чев, п рофесиона лна
квалификация „Икономист“; специалност „Счетоводство и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Тошка Василева Георгиева, професионална
квалификация „Икономист-счетоводител“; специалност „Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебносчетоводна експертиза.
Павлина Огнянова Стойнова, професионална
квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза; 4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Стефан Георгиев Гигов, професионална квалификация „Магистър по икономика“, „Икономист“;
специалност „Финансов контрол“; „Счетоводство
и контрол“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза;
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.
Мария Щилиянова Гигова, професионална
квалификация „Организация и методология на
счетоводната отчетност“; специалност „Организация и методология на счетоводната отчетност“;
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2. Съдебна
финансово-икономическа експертиза.
Марийка Паисиева Манова, професионална
квалификация „ Икономист-счетоводител“, специалност „Икономическо планиране и отчитане
на търговията. Счетоводна отчетност“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.
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Красимира Николаева Златева, професионална квалификация „Магистър по икономика“;
специалност „Финанси“; 4.1. Съдебно-счетоводна
експертиза.
А нели я Петрова Грудева, професионална
квалификация „Магистър по икономика“; специалност „Финанси“; Специализация „Счетоводство“; 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза; 4.2.
Съдебна финансово-икономическа експертиза,
4.3. Съдебно-стокова експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапетков, Инженер механик, Приложна механика,
5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Рашков Божков, Двигатели с
вътрешно горене, Сертификат за автоекспертоценител, Сертификат за експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза.
Инж. Веселин Костов Шишков, Машиностроене, Автотехническа експертиза, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.2. Съдебна
автотехническа експертиза.
Д-р инж. Христо Василев Узунов, Машиностроене, автотехническа експертиза, технологии
и безопасност в автомобилния транспорт, 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Кън чо С тефанов Върбанов, Двигатели с
вътрешно горене, Лиценз за оценка на машини
и съоръжени я, 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Инж. Георги Йосифов Хинов, Двигатели с
вътрешно горене, 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Инж. Тодорка Симеонова Янева, Автоматизация на производството, Финанси, Лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества, Сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.4. Съдебна
компютърно-техническа експертиза.
Инж. Велин Златанов Зехирев, Съобщителна техника, Сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Инж. Владислав Кръстев Алексиев, Механично уредостроене, Лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето
и приборостроенето, 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов, Ремонт и експлоатация на трактори, автомобили
и селскостопански машини, Топлотехника, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Доц. д-р инж. Стоян Христов Божков, Електротехника, електроника и автоматика; Безопасни
и здравословни условия на труд, 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Георги Николов Йорданов, специалност „Технология на машиностроенето“; квалификация
„Машинен инженер“, 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
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Инж. Митко Кирилов Краев, Селскостопанска техника, Лиценз за оценка на машини и
съоръжения в сферата на селското стопанство,
автомобилния транспорт и строителството, 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.3.
Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Инж. Атанас Стоев Стоев, Електронна техника и микроелектроника, Лиценз за оценка на
машини и съоръжения, 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза.
Н.с. IІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов,
Технология на металите и металообработващата
техника, Фрактография, Фрактодиагностика,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза;.
Инж. Трифон Иванов Чепишев, Технически
университет – София, „Факултет и колеж – Сливен“, специалност „Транспорт и енергетика“; квалификация „Машинен инженер с педагогическа
правоспособност“, 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Инж. Константин Николов Костадинов, Промишлено и гражданско строителство, Лиценз
за оценка на недвижими имоти, 5.5. Съдебна
строителнотехническа експертиза.
Инж. Мартина Златева Димитрова, Промишлено и гражданско строителство, Сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти, 5.5.
Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Мая Величкова Игнатова, Промишлено
и гражданско строителство, Лиценз за оценка на
недвижими имоти, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата, 5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза.
Инж. Федорина Евгениева Кондева, Промишлено и гражданско строителство – технология,
Лиценз за оценка на недвижими имоти, 5.5.
Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Агоп Артин Киркорян, Хидромелиоративно строителство, Лиценз за оценка на
недвижими имоти, 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Ин ж. Георги А ндонов Георгиев, Хидроенергийно строителство, Лиценз за оценка на
недвижими имоти, Лиценз за оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества,
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Жечка Димитрова Гаджокова, Водно строителство, 5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза.
Иван Христов Иванов, Строителство и архитектура, Сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, 5.5. Съдебна
строителнотехническа експертиза.
Мария Димитрова Ганчева, Строителство и
архитектура, 5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза.
Георги Петров Мавродиев, Геодезия, фотография, картография, Сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза;
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Иван Господинов Иванов, Земемерен техник,
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Ин ж. Олег Димит ров Радев, Ст роителен
инженер по технология на строителството, 5.5.
Съдебна строителнотехническа експертиза.
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Инж. Пенка Колева Димитрова, Промишлено и гражданско строителство, 5.5. Съдебна
строителнотехническа експертиза.
Инж. Иван Петров Добрев, Строителни и
специални машини (подемно-транспортни, пътни
и строителни машини), 5.1. Съдебна инженернотехническа експертиза;
Константин Михайлович Якубович, Архитекту ра, 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Чавдар Иванов Андреев, Строителство и архитектура, 5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза.
Инж. Павел Желязков Златев, Геодезисткартограф, 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Инж. Илия Михайлов Сулев, Електроинженер,
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Иван Атанасов Иванов, Технически университет – София, квалификация „Автотехническа
експертиза“, 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, Експерт-оценител на щети при пътнотранспортни произшествия и Експерт-оценител
на дълготрайни и оборотни материални активи,
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза,
5.2. Съдебна автотехническа експертиза, 5.3.
Съдебна инженерно-технологична експертиза.
Инж. Христо Стоянов Божков, Инженерметалург, специалност „Металургия на черни
метали“, 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза.
Ради Иванов Радев, специалност „Строителство и архитектура“; квалификация „Строителен
техник“; 5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза.
Николай Илчев Николов, специалност „Противопожарна техника и безопасност“, професионална квалификация: „Автотехническа експертиза“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Доц. Радостина Василева Петрова, специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; квалификация „Строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство“; 5.5. Съдебна строителнотехническа
експертиза.
Инж. Георги Господинов Георгиев, специалност „Геодезия, фотограметрия, картография“; квалификация „Инженер по геодезия,
фотограметрия и картография“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза; 5.5. Съдебно
строителнотехническа експертиза.
Инж. Петър Иванов Перфанов, специалност
„Машиностроене“; професионална квалификация
„Машинен инженер с педагогическа правоспособност“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа
експертиза; 5.3. Съдебна инженерно-технологична
експертиза.
Никола Мавродиев Колев, специалност „Строителство и архитектура“; професионална квалификация „Техник по строителство и архитектура“;
5.5. Съдебно строителнотехническа експертиза.
Инж. Бойчо Гочев Узунов, специалност „Автоматизация на производството“; професионална
квалификация „Електроинженер“; 5.1. Съдебна
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инженерно-техническа експертиза; 5.6. Съдебна
пожаротехническа експертиза.
Инж. Венелин Господинов Петков, специалност „Електроника и автоматика“; професионална квалификация „Инженер по електроника и
автоматика с педагогическа правоспособност“;
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза;
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза;
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.
Инж. Марин Рашков Иванов, професионална
квалификация „Военен инженер по зенитно-артилерийска и радиоелектротехника“; 5.1. Съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Инж. Димитър Желев Иванов, професионална
квалификация „Машинен инженер с педагогическа правоспособност“; специалност „Транспорт
и енергетика“; 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Стефан Стоянов Драгнев, професионална
квалификация „Строителен техник“; специалност „Строителство и архитектура“; 5.5. Съдебна
строителнотехническа експертиза.
Инж. Живко Иванов Демирев, професионална
квалификация „Магистър инженер“; специалност
„Технология и управление на транспорта“; 5.2.
Съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Светла Дончева Кабадозова, професионална квалификация „Строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство“;
специалност „Промишлено и гражданско строителство – конструкции“; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Росен Стаматов Русев, професионална квалификация „Специалист по режимите на електрическите централи“; специалност „Режим на
работа на електрическите централи“; втора специалност „Електрически централи и подстанции;
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Живко Петров Желев, професионална
квалификация „Инженер-геодезист“; специалност „Архитектура, строителство и геодезия“;
Допълнителна квалификация „Правоспособност
за извършване на дейности по кадастъра“; 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Магдалена Пенева Тянкова-Ескенази,
професионална квалификация „Електроинженер“; специалност „Ел. машини и апарати“; 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Йордан Петков Аспарухов, военнослужещ на редовна военна служба в РСВП – Сливен,
длъжност „Старши инспектор“ в отдел „Анализ,
информационно и административно обслужване“; професионална квалификация „Магистър
инженер“; специалност „Технология и управление
на транспорта“; 5.2. Съдебна автотехническа
експертиза.
Инж. Румен Николов Стоянов, военнослужещ
на редовна военна служба в РСВП – Сливен, на
длъжност „Главен експерт“ в отдел „Анализ,
информационно и административно обслужване“; професионална квалификация „Инженер по
изчислителна техника“; специалност „Изчислителна техника“; „Организация и управление на
комуникационните и информационни системи
в ОТФ“; 5.4. Съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Инж. Тодор Димитров Тодоров, професиона лна к ва лификаци я „Машинен ин женер“,
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специалност „Технология и организация на автомобилните превози“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Мария Колева Драгиева, професионална квалификация „Инженер по електроника и
автоматика“; специалност „Електроника и автоматика“; 5.2. Съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Николай Тодоров Петров, професионална квалификация „Архитект“, специалност
„Архитектура“; 5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза.
Инж. Петьо Благоев Гицов, професионална квалификация „Магистър по транспортно
строителство“; специалност „Строителство на
жп линии, пътища и мостове“; 5.5. Съдебна
строителнотехническа експертиза.
Ин ж. Теодора Петрова Балулова, професионална квалификация „Минен инженер по
маркшайдерство и геодезия“; специалност „Маркшайдерство и геодезия“; 5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.
Инж. Веселин Пейчев Пеев, професионална
квалификация „Магистър по бизнес информатика“; специалност „Компютърна бизнес информатика“; 5.4. Съдебна компютърно-техническа
експертиза.
Инж. Калоян Христов Куцаров, професионална квалификация „Магистър – инженер по
компютърни системи и технологии“; специалност „Компютърни системи и технологии“; 5.1.
Съдебна инженерно-техническа експертиза; 5.4.
Съдебна компютърно-техническа експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Георги Янков Стойчев, професионална квалификация: „Зооинженер“; специалност „Зооинженерство“; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.
Д-р к.б.н. Ма я И ва нова К и чева, Биох имик – клиничен химик, анализ на белтъци и
ензими, молекулярна биология; PCR, генотипиране, секвениране, количествен PCR, ДНК
акспертизи, 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза; 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза;
6.3. Съдебна микробиологична експертиза; 6.4.
Съдебно-ентомологична експертиза.
Д-р Стоян Михайлов Червенков, професионална квалификация „Доктор по ветеринарна
медицина“; специалност „Ветеринарна медицина“; Специализация „Ветеринарно-санитарна
експертиза и контрол на хранителни продукти
от жив произход“; 6.2. Съдебно-зоологическа
експертиза.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, Експерт-оценител на щети при
пътнотранспортни произшествия и Експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални
активи, 7.1. Съдебно-химическа експертиза, 7.3.
Съдебна физико-химическа експертиза.
Д-р Мая Иванова Кичева, професионална
квалификация „Биохимик – клиничен химик“,
специалност „Молек ул ярна и фу нк ционална
биология“; 7.1. Съдебно-химическа експертиза;
7.2. Съдебно-физическа експертиза; 7.3. Съдебна
физико-химическа експертиза.
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8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Радил Василев Радев, Зооинженер, 8.1. Съдебна
ветеринарномедицинска експертиза.
Д-р Светозар Василев Лещевски, Ветеринарна
медицина, 8.1. Съдебна ветеринарномедицинска
експертиза.
Надя Иванова Георгиева, Инженер агроном
полевъдство, Оценител на земеделски земи, 8.2.
Съдебна агротехническа експертиза.
Анета Тодорова Николова, Агроном по растителна защита, Оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, Растителна защита, 8.2.
Съдебна агротехническа експертиза.
Динка Димитрова Константинова, Агроном,
Лозаро-градинар, 8.2. Съдебна агротехническа
експертиза.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Димитър Георгиев Янков, Златарство, 9. Съдебно-изкуствоведски експертизи.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Деяна Димитрова Дончева, Инженер по горско стопанство, 11. Други съдебни експертизи.
Митко Илиев Ангелов, Неорганични и електрохимични производства, Патентно и изобретателско дело, Експерт-оценител на щети при
пътнотранспортни произшествия и Експерт-оценител на дълготрайни и оборотни материални
активи, 11. Други съдебни експертизи – Патентни
и авторски права.
Инж. Лиляна Савова Симеонова, специалност
„Горско стопанство“; професионална квалификация „Инженер по горско стопанство“; 11. Други
съдебни експертизи.
Росица Колева Недкова, специалност „Горско
стопанство“; специализация „Стопанисване на
горите“; професионална квалификация „Магистър – инженер по горско стопанство“, 11. Други
съдебни експертизи.
Д-р Мая Иванова Кичева, професионална
квалификация „Биогимик – клиничен химик“,
специалност „Молекул ярна и фу нк ционална
биология“; 11. Други съдебни експертизи: 1.
Молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици;
2. Определяне състав и произход на хранителни
продукти, суровини и фуражи, вкл. генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярногенетични методи; 3. Експертиза по писмени
данни, касаещи т. 1 и 2.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния съд – Сливен,
и Административния съд – Сливен, за 2018 г.
Преводачи – английски език
Ваня Костадинова Димова, образование – висше, специалности „Право“; „Международен туризъм“; „Счетоводен и финансов мениджмънт“;
сертификат английски език – С2 съгласно Общата
европейска езикова рамка.
Преводачи – полски език
Десислава Янушова Желязкова, българска
филология; сертификат полски език – С1 съгласно
Общата европейска езикова рамка.
2212
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79б. – 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
ра йон на Окр ъж н и я и А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Търговище, за 2018 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Па н а йо т В л а д и м и р ов Пе т р ов, Т ърг овище – експерт-криминалист, графолог.
Добромир Тодоров Добрев, Търговище – експерт-криминалист, графолог.
Неделчо Илиев Янков, Търговище – криминалист.
Иван Великов Петков, Търговище – криминалист.
Галин Петров Доманов, Търговище – криминалист.
Атанас Петров Манчев, гр. Омуртаг – криминалист, графолог.
Софка Великова Игнатова, Попово – криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище – съдебен лекар.
Д-р Мая Иванова Кичева, София, кандидат
на биологичните науки, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и
микробиология, ДНК анализи.
Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище – инженер-химик.
Борис Петров Шахов, София – специалист по
молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
здраве“
Д-р В е с е л к а Б онева Пе т р ова , Т ърг овище – психиатър.
Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище – психиатър.
Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище – психиатър.
Д-р Емилия Димитрова Балукова, Търговище – психиатър.
Д-р А н к а Пе т р ова Ат а нас ова , Т ърг овище – психиатър.
Д-р Мариана Христова Генова – психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен – психиатър.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен – психиатър.
Боряна А лексан д рова Асенова, Търговище – клиничен психолог, позитивен психотерапевт.
Ирена Иванова Левкова, Шумен – доцент,
доктор, психолог.
Стойка Нанева Добрева, Попово – магистър,
психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
М и лена Ва лен т и нова Пе т рова, Търг овищ е – л и ц ен з и р а н с ъ д е б н о - с ч е т о в од ен ек с -
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перт – счетоводство и контрол, финанси, банково
и застрахователно дело, финансово-счетоводни
анализи, данъчно облагане, експерт по трудови
правоотношения.
Калин Веселинов Савов, Търговище – експерт
по финансово-счетоводни проблеми.
Елена Банкова Василева Търговище – икономист-счетоводител.
Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище – икономист-счетоводител.
Марияна Борисова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и оценител на недвижими
имоти.
Петър Димитров Петров, Добрич – експерт по
финансово-икономически и ценови експертизи.
Даниела Иванова К арагьозова, Търговище – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Валери Георгиев Симеонов, Търговище – икономист-счетоводител.
Мариела Гюрова Милтенова, Търговище – лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно
облагане, експерт по трудови правоотношения.
Христина Кънчева Петрова, Търговище – оценител на недвижими имоти.
Арнел Аляйдин Якуб, Търговище – икономист-счетоводител.
Надка Стоянова Николова, Търговище – икономист-счетоводител.
Донка Спасова Мирчева, Попово – икономист-счетоводител.
Димитър Колев Помаков, Търговище – икономист – управление на бюджети и специалист
по ЗОП.
Димка Асенова Чакърова, Търговище – икономист-счетоводител.
Стела Димитрова Бижева, гр. Омуртаг – икономист-счетоводител и преводач от немски език.
Мари я на Н и колова Георг иева, Търг овище – икономист-счетоводител.
Росица Атанасова Дол чинкова, Търговище – икономист-счетоводител.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Инж. Григор Николов Григоров, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Инж. Иван Панайотов Христов, Търговище – строителен инженер, ПГС.
Румянка Стефанова Ганева, Търговище – строителен техник, строителство и архитектура.
Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище – строителен инженер, строителство на
сгради и съоръжения.
Татяна Христова Петкова, Търговище – техник
по строителство и архитектура.
Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева,
Търговище – инженер-геодезист.
Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище – строителен инженер – ПГС, оценител на
недвижими имоти.
Ва лентин Димит ров Мисирд ж иев, Попово – строителен техник.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен – оценител на недвижими имоти.
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Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище – инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на
технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.
Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен – строителен инженер по ПГС.
Инж. Жеко Вичев Жеков, Търговище – двигатели с вътрешно горене.
Ин ж. Йордан Пет ров А нгелов, Търговище – двигатели с вътрешно горене, оценител на
машини и съоръжения.
Ин ж. Тодор Р усев К ам д жа лов, Търговище – ел. инженер.
Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово – електроинженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Димитър Петков Петков, Попово – техническа
специалност.
Ванюша Антонова Станкова, Попово – техническа специалност.
Недко Данаилов Петров, Попово – техническа
специалност.
Инж. Ивелина Димитрова Дамянова, Търговище – съобщителна и осигурителна техника
и системи, магистър по електроника и комуникации.
Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище – технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.
Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София – пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси
и оръжия.
Доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Вар
на – фрактодиагностика и съдебна техника и
съдебно-технически експертизи.
Иван Василев Стоянов, Търговище – автоексперт-оценител.
Арх. Емил Викторов Джамджиев – архитект.
Инж. Стела Томова Стефанова – инженерно-техническа, автотехническа и технологична
експертизи и съдебна агротехническа експертиза.
Красимир Любенов Хаджикосев – строителен
инженер – транспортно строителство и оценител
на недвижими имоти.
Инж. Данчо Райчев Георгиев, Шумен – строителен инженер по ПГС технология, оценка на
недвижими имоти.
Владимир Бонев Василев, Търговище – автотехнически експертизи.
Инж. Пламен Георгиев Пенчев – съдебна
ин женерно-тех ническа и съдебно-енергийна
експертиза.
Инж. Мирослав Дончев Христов, Търговище – съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Иво Стефков Дочев, Търговище – инженер ДВГ, инженер-строител на сгради и съоръжения, магистър ВиК и магистър по управление
и контрол условията на труд.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Бистра Бориславова Цанева, Търговище – инженер-химик, химична технология на дървесината.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
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8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Павлина Тодорова Колева, Попово – оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Атанас Цветанов Димитров, гр. Омуртаг – експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Генади Христов Ангелов, Търговище – оценител на земеделски имоти и експерт-оценител
на недвижими имоти.
9. Клас „Съдебни изкуствоведски експертизи“
Йорданка Костадинова Петкова, Търговище – историк.
Мирослав А лександров Тошев, гр. Омуртаг – историк, етнограф.
Никола Рафаилов Русев, Попово – археолог.
Цончо Стойнов Денев, Търговище – уредник
в отдел „Графика“ на Художествена галерия
„Никола Маринов“ в Търговище, специалност
„Графика“.
10. Клас „Други съдебни експертизи“
2223
79в. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Шуменския окръжен съд за 2018 г.
Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Симеон Стефанов Бънков, висше образование – магистър, специалност „Кооперативно
дело“, оценителни експертизи на недвижими
имоти, вещи, автомобили, машини и съоръжения, цели предприятия, съдебно-икономически
експертизи.
Диана Кирилова Рангелова, висше образование – магистър, специалност „Икономика“,
съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза, оценителни експертизи.
Пенка Жечкова Йорданова, висше образование – магист ър, специа лност „Икономика
на търговията и вътрешен финансов контрол“,
икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна,
съдебна финансово-икономическа и съдебностокова експертиза.
Христо Костадинов Христов, висше образование – магистър, специалност „Счетоводна отчетност“, счетоводни услуги на свободна практика,
икономически експертизи.
С у за на С а вева Недева, висше образование – магист ър, специа лност „Икономика и
управление на промишлеността“, оценител на:
търговски предприятия и вземания; права на
ин телек т уа лна и ин д уст риа лна собст веност
и други фактически отношения; недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
разрешение за достъп до КИ.
Емилия Йорданова Апостолова-Константинова, висше образование – магистър, специалност
„Организация на производството и управлението в промишлеността“, съдебно-счетоводни и
съдебни финансово-икономически експертизи.
Румяна Върбева Александрова, висше образование – магистър, специалност „ОПУС“ и
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квалификация – икономист по строителството,
видове експертизи: съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова
експертиза; достъп до КИ.
Дафинка Найденова Илиева, висше образование – магистър, специалност „Икономика на
промишлеността“, видове експертизи: съдебносчетоводна и съдебна финансово-икономическа
експертиза.
Виолин Веселинов Енчев, висше образование – магист ър, специа лност „Счетоводст во
и контрол“, икономист-счетоводител; видове
експертизи: съдебно-счетоводна и съдебна финансово-икономическа експертиза.
Делян Красимиров Димов, висше образование – магистър, специалност „Счетоводство
и контрол“, икономист-счетоводител; съдебносчетоводни, финансово-икономически и стокови
експертизи.
А нгел Пет ров А нгелов, висше образование – магистър, специалност „Счетоводна отчетност“, икономист-счетоводител; съдебносчетоводни експертизи.
Красимира Костадинова Иванова, висше
образование – бакалавър, специалност „Математика и икономика“, съдебно-счетоводни, съдебни
финансово-икономически; съдебно-стокови експертизи; оценителни експертизи.
Петър Димитров Петров, Добрич, висше образование, специалност „Икономика и управление
на търговията“; съдебен експерт по финансови
и икономически експертизи, експерт-оценител
на ДМА и оборотни средства.
Галина Радкова Златева, висше образование – магистър, специалност „Финанси“, икономист-счетоводител.
Нели Йорданова Филева, висше образование – магист ър, специа лност „Икономика и
управление на промишлеността“, съдебно-счетоводни експертизи, експерт по оценка на активи
и пасиви.
Радка Димитрова Манова, висше образование – магистър, специалност „Счетоводство и
контрол“, икономически експертизи.
Надежда Йорданова Иванова, икономистс че т ов од и т е л , м а г ис т ър по с пец и а л но с т т а
„Счетоводна отчетност“; съдебно-икономически експертизи; лиценз за оценител на цели
предприятия.
Венцислав Здравков Илиев, висше образование – магистър, специалност „Икономика и
управление на промишлеността“, експерт по
финансово-икономически проблеми, оценител
на машини и съоръжения, на недвижими имоти,
на търговски предприятия и вземания.
Петя Тодорова Стоянова, висше образование,
специалност „Икономика и управление на индустрията“, икономически експертизи.
Сашко Иванов Александров, висше образование, дипломиран експерт-счетоводител, съдебносчетоводни, финансово-икономически и стокови
експертизи; оценител на търговски предприятия
и вземания, достъп до КИ.
Блага Енчева А нгелова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

икономист-счетоводител; съдебно-счетоводни,
финансово-икономически и стокови експертизи.
Петранка Енчева Тодорова, висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
икономист-счетоводител; съдебно-счетоводни
експертизи.
Н и кола й Р у менов Конс т а н т и нов, висше
образование – бакалавър по специалност „Информатика“; магист ър по специалност „Мениджмънт на регионалното развитие“, магистър
по спец иа лност „С чет оводст во и кон т рол“;
икономически-счетоводни експертизи, технически – информационни технологии и комуникации, други – оценка на реализация и изпълнение
на проекти, финансирани от европейски фондове.
Мая Петрова Йорданова, висше образование,
магистър по специалност „Финансов контрол“,
съдебно-икономически експертизи.
Валентин Тодоров Стоянов, висше образование, специалност „Икономика и управление на
селското стопанство“; съдебна финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.
Петя Иванова Радева, висше образование,
специа лност „Икономика и организаци я на
МТС“, икономист по МТС, съдебно-счетоводни
експертизи.
Христина Кирилова А лександрова, висше
образование – магистър по специалностите: „Счетоводство и контрол“; „Агрохимия с фермерство
и агробизнес“ и „Съдебно-криминалистични
експертизи“; съдебно-счетоводни, финансовоикономически и стокови експертизи.
Диян Иванов Делев, висше образование, специалности: „Математика и информатика“ с ОКС
магистър, „Маркетинг и менинджмънт“ с ОКС
бакалавър и „Счетоводство и контрол“ с ОКС
магистър; съдебно-икономически експертизи;
съдебно-счетоводна, съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза.
Цветелина Добрева Христова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Соня Кръстева Кръстева, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
съдебно-счетоводни, финансово-икономически
и съдебно-стокови експертизи.
Кирилка Стоянова Иванова, висше икономическо образование, специалност „Счетоводна
отчетност“, видове експертизи: съдебно-икономически, съдебно-счетоводни, съдебни финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови
експертизи.
Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Пламен Енев Пеев, висше образование – магистър, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“, автоексперт, съдебни автотехнически
експертизи; оценител на машини и съоръжения.
Симеон Стефанов Куцаров, висше образование – магистър, специалности: „Счетоводство
и контрол“ и „Органична химия“, инженер-технолог, съдебна инженерно-техническа и съдебна
инженерно-технологична експертиза; съдебносчетоводни експертизи.
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Инж. Николай Йосифов Стоянов, висше образование – магистър, инженер по горско стопанство, оценител на земи и гори от горския фонд.
Румен Цветанов Пейчев, висше образование – магистър, специалност „Корабостроене“,
оценител на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.
Пет ър Стоянов Даулов, висше образование – магистър, специалност „Електроснабдяване
и електрообзавеждане“ – електроинженер; специалист по здравословни и безопасни условия
на труд; видове експертизи: съдебна инженернотехническа и съдебно-енергийна.
Пе т ко Гру дов Шарен ков, висше обра зо вание – магистър, инженер радиоелектронна
техника.
Кънчо Генков Кънчев, висше – педагогическо
образование, оценител на машини и съоръжения,
автоексперт.
Евгений Христов Ганчев, висше образование – магистър, специалност „Автоматизация на
производството“, оценител на машини и съоръжения, автотехнически експертизи, обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради; на свободна практика.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна,
машинен инженер – конструктор, комплексни
фрактодиагностични – пожаротехнически, автотехнически експертизи, металографически – трасологични ескпертизи.
Инж. Милко Борисов Миланов, Нови пазар,
висше образование – магистър, машинен инженер с педагогическа правоспособност, оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Галя Стойчева Христова, висше образование – магистър, специалност „Съобщителна и
осигурителна техника и системи“, експерт по
телекомуникационни съоръжения и системи,
оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество; недвижими имоти; земеделски
земи и подобренията върху тях; автотехнически
експертизи; обследване за енергийна ефективност
и сертифициране на сгради.
Стоян Крайчев Крайчев, висше – магистър по
специалностите „Счетоводство и контрол“ и „Радиоелектроника“, инженер по радиоелектроника.
Радко Георгиев Каменов, средно медицинско,
специалност „Медицински фелдшер“, Специализирана школа за експерт-криминалисти – Москва,
експерт-криминалист, графологични експертизи.
Инж. Венелин Николаев Борисов, висше образование – магистър по изчислителна техника,
магистър по финанси, магистър по застраховане
и социално дело; автоексперт; съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше образование – магистър, специалност „Изчислителна
техника“, инженер по радиоелектроника.
Марчо Георг иев Пет ев, висше образование – магистър, специалност „Радиоелектронна
техника“, автоексперт-оценител.
Валентин Иванов Терзиев, висше образование, военен инженер по експлоатация на АТТ и
гражданска специалност „Двигатели с вътрешно
горене“ – машинен инженер, вещо лице – съдебна автотехническа експертиза.
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Иван Димитров Радев, висше образование,
магистър по специалност „Корабни енергетични машини и механизми“ – машинен инженер,
автоексперт-оценител, автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност.
Димитър Славчев Ковчазов, висше образование, специалност „Електроснабдяване и
електрообзавеждане“, електроинженер, съдебна
инженерно-техническа експертиза.
Ива й ло Георг иев С ерафимов, висше об разование, специа лност „А втоматизаци я на
производството“, инженер по електроника и
автоматика; съдебни инженерно-технически; инженерно-технологични и енергийни експертизи; 8
години трудов стаж в областта на: енергетиката,
електротехниката, отчитане и пласмент на ел.
енергия, безопасност на труда при работа с ел.
ток; 7 години трудов стаж в областта на логистиката, материални запаси, оценка на електроматериали, транспорт, отчитане и продажба на
черни и цветни метали за скрап, отчитане на
вредни и опасни отпадъци.
Емил Ангелов Атанасов, висше образование,
специалност „Биология и химия“, „Независима
лаборатория за криминалистични изследвания“,
Варна; експерт по всички видове криминалистични експертизи – почеркови (графически),
техническо изследване на документи, трасологични, балистични.
Ценко Маринов Цачев, висше образование,
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане“, електроинженер; „Независима лаборатория
за к ри м и на л ис т и ч н и изс лед ва н и я“, Варна;
експерт по всички видове криминалистични
експертизи – почеркови (графически), техническо изследване на документи, трасологични,
балистични.
Красен Николов Николов, Шумен, висше
образование, специалност „Полевъдство“, инже
нер-агроном; съдебни инженерно-технически
експертизи, съдебна автотехническа експертиза; оценител на недвижими имоти; машини и
съоръжения.
Пламен Йорданов Димитров, висше образование, инженер, специалност „Противопожарна
техника и безопасност“; съдебни пожаротехнически експертизи.
Мариела Марчева Димова, висше образование, специалност „Технология на хранителните
прод у кти и напитк и“, ин женер-тех нолог по
хранително-вкусова промишленост, специалист
в областта на мениджмънта и безопасността на
храните, технически експерт към БСА.
Иван Милчев Попжелев, висше образование,
специалност „Химични технологии“; съдебна
компютърно-техническа експертиза, компютърна криминалистика, основи на сигурността на
информационните технологии.
Николай Стефчев Ризов, висше военно образование, специалност „ЗТЧ“, графолог; съдебни
кримина листични експертизи на писмените
доказателства.
Саша Тодорова Атанасова, машинен инженер – специалност „Трактори и кари“, магистър
по управление; видове експертизи: съдебна инженерно-техническа, съдебна автотехническа и
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съдебна инженерно-технологична и други съдебни експертизи (свързани с недвижими имоти).
Анета Венелинова Илиева, висше образование, специалност „Строителство на сгради и
съоръжения“, съдебна инженерно-техническа и
съдебна строителнотехническа експертиза.
Клас „Съдебни строителнотехнически експертизи“
Инж. Маргарита Янкова Йорданова, висше
образование – магистър, специалност „Промишлено и г ра ж данско ст роителство – конструкции“ – строителен инженер, оценител на
недвижими имоти; на свободна практика.
Сотир Иванов Сотиров, висше образование – магистър, строителен инженер, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти и цели
предприятия.
Инж. Станислав Георгиев Момов, висше образование – магистър, специалност „Транспортно
строителство“, строителен инженер, видове експертизи: съдебна инженерно-техническа експертиза, съдебна строителнотехническа експертиза,
оценителни експертизи на недвижими имоти.
Пет ър Павлов Пекарек, висше образование – магистър, специалност „Геодезия, картография и фотограметрия“, геодезист, дейности
по кадастъра.
Росен Иванов Христов, висше образование – магист ър, специалност „Геодези я, фотограметрия и картография“, инженер-геодезист,
дейности по кадастъра.
Веселин Колев Григоров, висше образование – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство“, строителен инженер,
оценител на земеделски земи, подобренията и
трайните насаждения върху тях.
Кремена Маринова Вичева-Желева, висше
образование, специалност „Геодезия и картография“, инженер-геодезист, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, дейности по кадастъра.
Виолина Любомирова Гичева, висше образование, специалност „Геодезия“, инженер-геодезист, оценител на земеделски земи, дейности
по кадастъра.
Лил яна Димит рова Янкова-Гай дарж иева,
висше образование – магист ър, специа лност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“, втора специалност „Счетоводство и
контрол“, строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство и оценител на недвижими имоти.
Валентина Михайлова Терзиева, висше образование – магистър, специалност „Транспортно и
пътно строителство“, главен специалист – пътно
строителство, експерт по пътно строителство и
оценител на недвижими имоти.
Николай Веселинов Терзиев, висше образование, строителен инженер по транспортно
строителство.
Инж. Илия Христов Илиев, общ трудов стаж
34 г. в областта на геодезията, кадастъра и регулацията; магистър инженер по специалност
„Геодезия, картография и земеустройство“; член
на К ИИП, експерт-оценител на недви ж ими
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имоти и земеделски земи; независим експерт
към МРРБ – ОПРР.
Иванка Радкова Борисова, висше образование – бакалавър, специалност „Строителство
на сгради и съоръжения“, строителен инженер.
Стефанка Илиева Димитрова, Смядово, средно специално образование, специалност „Водно
строителство“, среден техник.
Снежина Михайлова Несторова, висше образование – строителен инженер, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – технология“.
Диана Михайлова Касчиева, строителен инженер по водоснабдяване и канализация; магистър
по специалност „Архитектура“; видове експертизи: съдебни инженерно-технически и съдебни
строителнотехнически експертизи.
Валентин Атанасов Братоев, висше образование – машинен инженер, специалност „Промишлена топлотехника“; видове експертизи:
съдебна инженерно-техническа – отоплителни,
вентилационни, климатични, котелни, термопомпени, соларни и газови системи, съдебна
строителнотехническа, съдебно-енергийна – топлопотребление и газопотребление в сградите,
дялово разпределение на топлинната енергия
(топлинно счетоводство), оценителни и други
съдебни експертизи.
Анета Венелинова Илиева, висше образование, специалност „Строителство на сгради и
съоръжения“, съдебна инженерно-техническа и
съдебна строителнотехническа експертиза.
Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Златко Атанасов Златев, висше образование, специалност „Патологоанатомия“.
Д-р Владимир Петков Владов, висше образование, специалности: 1. „Патологоанатомия“,
2. „Съдебна медицина“.
Д-р Недко Пламенов Тодоров, висше образование, специалност „Хирургия“.
Д-р Бисерка Колева Илиева, висше образование, специалност „Очни болести“.
Д-р Снежана Пенчева Начева, висше образование, специалност „Очни болести“.
Д-р Маргарита Коева Мартинова, висше образование, специалност „Очни болести“.
Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше образование, специалност „Детски болести“.
Д-р Галин Колев Чобанов, висше образование,
специалност „Детски болести“.
Д-р Севдалина Стойкова Делчева, висше образование, специалности: 1. „Детски болести“,
2. „Неонатология“.
Д-р Събина Баева Граматикова, висше образование, специалности: 1. „Детски болести“, 2.
„Неонатология“.
Д-р Ивайло Кирилов Петров, висше образование, специалност „Нервни болести“.
Д-р Петко Стоянов Загорчев, висше образование, специалности: 1. „Анестезиология и
реанимация“, 2. „Токсикология“, 3. „Клинична
токсикология“.
Д-р Румяна Бонева Димитрова, висше образова н ие, спец иа л нос т „ А нес т езиолог и я и
реанимация“.
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Д-р Димитър Бонев Димитров, висше образова н ие, спец иа л нос т „ А нес т езиолог и я и
реанимация“.
Д-р Юлия Димитрова Илиева, висше образование, специалност „Физиотерапия, рехабилитация
и курортология“.
Д-р Красимир Живков Бозов, висше образование, специалност „УНГ“.
Д-р Росица Илиева Страшимирова, висше
образование, специалност „УНГ“.
Д-р Ивелин Юриев Христов, висше образование, специалност „УНГ“.
Жулиета Иванова Витанова-Узунова, висше
образование, специалност „Медицинска радиология“.
К.б.н. Мая Иванова Кичева, София, висше
обра зова н ие, спец иа л нос т „Молек ул я рна и
функционална биология“, биохимик – клиничен
химик, специалист в областта „ДНК анализ и
идентификация“, съдебномедицински експертизи: за установяване на родителски произход, за
идентификация на човека, по писмени данни;
химически експертизи за установяване и количествен анализ на наркотични и упойващи
вещества.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София, висше
образование, специалност „Биохимия и микробиология“, специалист в областта на ДНК
ана лизи, съдебномедиц инск и експер т изи за
установяване на родителски произход и идентификация на човек.
Борис Петров Шахов, София, висше образование – магистър по специалност „Молекулярна
биология“; експерт в областта на ДНК анализа,
съдебномедицински експертизи за установяване
на родителски произход и за идентификация на
човека.
Клас „Съдебна експертиза на психичното състояние“
Д-р Соня Величкова Николова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър; видове експертизи: съдебно-психиатрична, съдебна психолого-психиатрична и
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър; видове експертизи: съдебно-психиатрична, съдебна психолого-психиатрична и
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Свилен Радославов Станчев, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“, психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична
и съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“;
психиатър; видове експертизи: съдебно-психиатрична, съдебна психолого-психиатрична и
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“,
психиатър; видове експертизи: съдебно-психи-
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атрична, съдебна психолого-психиатрична и
съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Нели Николова Тодорова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“ – психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична
и съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше
образование по медицина, специалност „Психиатрия“ – психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична
и съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Изабела Владкова Коларова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“ – психиатър; видове експертизи: съдебнопсихиатрична, съдебна психолого-психиатрична
и съдебна експертиза на психичното състояние
по писмени данни.
Наташа Иванова Станева, висше образование по философия, специалност „Медицинска
психология и педагогическа рехабилитация“,
клиничен психолог.
Емилия Емилова Димитрова, висше образование – магистър, специалност „Психология“, видове експертизи: съдебно-психологична, съдебна
психолого-психиатрична и съдебна експертиза
на психичното състояние по писмени данни;
клиничен психолог.
Емилия Жечева Бежанова, висше образование,
специалност „Психология“, видове експертизи:
съдебна психолого-психиатрична експертиза и
съдебна експертиза на психичното състояние по
писмени данни; клиничен психолог.
Александър Милчев Цолчовски, висше образование – магистър, специалност „Психология“,
видове експертизи: съдебно-пси хологична и
съдебна психолого-психиатрична експертиза.
Катя Красимирова Крумова, висше образование – магистър специалност „Психология.
Социална психология“, 16-годишен опит като
детски психолог; видове експертизи: съдебнопсихологична и съдебна психолого-психиатрична
експертиза.
Силвия Йорданова Шопова, висше образование – магистър, специалност „Психология.
Социална психология“; съдебно-психологична
експертиза.
Ася Стоянова Домусчиева-Борисова, висше
образование – магистър, специалност „Психология и философия“.
И ва н к а И ва нова Пе т р ова , висше о бразование – магист ър, специа лност „Пси хология“ – психолог, на свободна практика.
Маргарита Станкова Браилска, висше образование – магистър, специалност „Психология“,
психолог.
Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Магдалена Колева Йорданова, висше образование – магистър, специалност „Растителна
защита“, агроном по растителна защита.
Калчо Йорданов Калев, висше образование,
специалност „Зоотехника“, зооинженер, оцени-
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тел на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Д-р Йорданка Илиева Йорданова, висше
образование, специалност „Животновъдство“,
доктор по научна специалност „Говедовъдство
и биволовъдство“, оценител на стопанско имущество.
Красен Николов Николов, висше образование,
специалност „Полевъдство“, инженер-агроном;
съдебно-биологични, ботанически, ентомологични и агротехнически експертизи, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
Клас „Други съдебни експертизи“
Иванка Славчева Пакиданска, висше образование – магистър, специалност „Текстилна
техника“, експерт по интелектуална собственост,
оценител на нематериални активи, оценител на
дизайн и художествени произведения.
Николай Руменов Константинов, бакалавър
по специалност „Информатика“; магистър по
специалност „Мениджмънт на регионалното развитие“, магистър по специалността „Счетоводство
и контрол“; икономически-счетоводни експертизи, технически – информационни технологии
и комуникации, други – оценка на реализация
и изпълнение на проекти, финансирани от европейски фондове.
Мая Иванова Кичева, висше образование,
спец иа л но с т „Молек ул я рна и фу н к ц иона лна биологи я“, биох имик – к линичен х имик,
специалист в областта „ДНК анализ 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 и експертизи
по писмени данни; съдебно-химически експертизи – определ яне и количествен анализ на
наркотични и упойващи вещества, алкохол и
други в биологични проби и обекти.
2227
79г. – 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. 3 ЗСВ за съдебния район
на Административния съд – Шумен, за 2018 г.
I. Икономически
Емилия Йорданова Апостолова-Константинова, висше образование – магистър, специалност
„Организация на производството и управлението
в промишлеността“.
Румяна Върбева Александрова, висше образование – магистър, специалност „Икономист
по строителството“.
Дафинка Найденова Илиева, висше образование – магистър, специалност „Икономика на
промишлеността“.
Виолин Веселинов Енчев, висше образование – магистър, специалност „Счетоводство и
контрол“.
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Симеон Стефанов Бънков, висше образование – магистър, специалност „Кооперативно
дело“.
Пенка Жечкова Йорданова, висше образование – магистър, специалност „Икономика на
търговията и вътрешен финансов контрол“.
Диана Кирилова Рангелова, висше образование – магистър, специалност „Икономика“.
Нели Йорданова Филева, висше образование – магист ър, специа лност „Икономика и
управление на промишлеността“.
Валентина Николова Петрова, висше образование, специалност „Контрол и анализ на
фирмената дейност“.
Георги Дончев Петров, висше образование
„Счетоводство и контрол“.
Дарина Михайлова Генчева, висше образование – бакалавър, специалност „Икономика“.
Николай Руменов Константинов, висше образование по специалност „Счетоводство и контрол“
и по специалност „Информатика“.
Миглена Георгиева Маринова, висше образование – счетоводство.
Сашко Иванов Александров, висше образование, специалност „Икономика и управление
на строителството“, диплом от Института на
дипломираните експерт-счетоводители – София,
правоспособност „Дипломиран експерт-счетоводител/регистриран одитор“.
Димитър Запрянов Паунов, висше образование, специалност „ОПУП“.
Петър Стоянов Даулов, висше образование,
специалност „Електроинженер“, удостоверение за
курс по мениджмънт от Бургаския технологичен
университет, специалист по електроснабдяване
и електроенергия.
Дияна Симеонова Стефанова, висше образование „Икономика на индустрията“, „Публична
администрация“, „Право“.
Диян Иванов Делев, висше образование – специалност „Математика и информатика“, „Маркетинг и мениджмънт“ и „Счетоводство и контрол“.
II. Технически
Пламен Енев Пеев, висше образование – магистър, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“.
Симеон Стефанов Ку царов, висше образование по специалност „Органична химия“,
квалификация инженер-технолог и висше образование – магистър по икономика, специалност
„Счетоводство и контрол“.
Пе т ко Гру дов Шарен ков, висше образо вание – магистър, инженер радиоелектронна
техника.
Евгений Христов Ганчев, висше образование – магистър, специалност „Автоматизация
на производството“.
Ин ж. Николай Йосифов Стоянов, висше
образование – магист ър, ин женер по горско
стопанство.
Галя Стойчева Симеонова, висше образование – магистър, специалност „Съобщителна и
осигурителна техника и системи“.
Инж. Венелин Николаев Борисов, висше образование – магистър по изчислителна техника,
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магистър по финанси, магистър по застраховане
и социално дело.
Инж. Красен Георгиев Трифонов, висше образование – магистър, специалност „Технология на
металорежещи и металообработващи машини“.
Стоян Крайчев Крайчев, висше – магистър
по специалности „Счетоводство и контрол“ и
„Радиоелектроника“.
Мурадик Мушех Мурадян, висше образование – магистър, специалност „Технология на
машини и метали“ и магистър по специалност
„НОПТУП“.
Румен Цветанов Пейчев, висше образование – магистър, специалност „Корабостроене“.
Инж. Маргарита Янкова Йорданова, вис
ше – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство – конструкции“.
Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше образование – магистър, специалност „Изчислителна
техника“.
Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, машинен
инженер – конструктор, комплексни фрактодиагностични – пожаротехнически, автотехнически
експертизи, металографически – трасологични
ескпертизи.
Сузана Савева Недева, висше – магистър,
спец иа л нос т „И коном и к а и у п ра в лен ие на
промишлеността“, оценител на търговски предприятия и вземания, права на интелектуална и
индустриална собственост и други фактически
отношения, недвижими имоти, земеделски земи
и трайни насаждения, разрешение за достъп до
класифицирана информация.
Венцислав Здравков Илиев, висше образование – магистър, специалност „Икономика и
управление на промишлеността“.
Ангел Стоянов Ангелов, висше образование,
специалност магистър – инженер „Компютърни
системи и технологии“.
Снежина Михайлова Несторова, висше образование „Промишлено и гражданско строителство – технология“.
Стефан Пеев Стефанов, висше образование
„Топлоенергетика“.
Мариела Марчева Димова, висше образование „Технология на растителни, хранителни и
вкусови продукти“.
Пламен Йорданов Димитров, висше образование „Противопожарна техника и безопасност“.
Инж. Валентин Атанасов Братоев, висше
образование – машинен инженер, специалност
„Промишлена топлотехника“.
ІІІ. Строителство, архитектура и геодезия
Инж. Станислав Георгиев Момов, висше образование – магистър, специалност „Транспортно
строителство“.
Арх. Димо Иванов Марков, висше образование – магистър, специалност „Архитектура“.
Атанас Рачев Орманов, специалност строителен техник – геодезист.
Кремена Маринова Вичева-Желева, висше образование, специалност „Геодезия и картография“.
Пет ър Павлов Пекарек, висше образование – магистър, специалност „Геодезия, картография и фотограметрия“.
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Росен Иванов Христов, висше образование – магистър, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Лил яна Димит рова Янкова-Гайдарж иева,
висше образование – магист ър, специалност
„Промишлено и гражданско строителство – конструкции“.
Валентина Михайлова Терзиева, висше образование – магистър, специалност „Транспортно
и пътно строителство“.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, висше образование – специалност „Промишлено и гражданско
строителство“.
Веселин Колев Григоров, висше образование – магистър, специалност „Промишлено и
гражданско строителство“.
Арх. Румен Борисов Чифликчиев, средно
техническо „Строителство и архитектура“.
Инж. Илия Христов Илиев, висше образование, професионална квалификация „Инженер по
геодезия, фотограметрия и картография“.
IV. Медицински
Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Емилия Емилова Димитрова, висше образование – магистър, специалност „Психология“.
Д-р Мария Благоева Хринчева, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Нели Николова Тодорова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Свилен Радославов Станчев, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Юджел Хаккъ Баки, висше образование
по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Румен Георгиев Францов, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Соня Величкова Николова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Румяна Георгиева Попова, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше
образование по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Жулиета Иванова Витанова-Узу нова,
висше образование по медицина, специалност
„Медицинска радиология“.
Д-р Веселин Койнов Койнов, висше образование – ортопедия и травмотология.
Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше образование – детски болести.
V. Разни
Петя Русева Янева, висше образование, специалност „Агроинженерство и полевъдство“.
Борислав Димитров Янев, висше образование,
специалност „Агроинженерство и полевъдство“.
Христина Кръстева Стоянова, висше образование, специалност „История“.
Светлана Венелинова Кавръкова, висше образование, специалност „Балканистика“.
Д-р Стефан Иванов Стефанов, висше образование, специалност „Ветеринарен лекар“.
2227
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4. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-9 от 23.02.2018 г. за обект: Модернизация
на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък
от км 1+000 до км 15+500, подучастък: Директно
трасе от км 4+420 до км 6+100. На основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
2550
25. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение
за строеж № РС-8 от 20.02.2018 г. на Агенция
„Пътна инфраструкту ра“ за обект: „Основен
ремонт (рехабилитация) на път I-2 „Граница Румъния – Русе – Цар Калоян – о.п. Разград – о.п.
Шумен – Девня – Варна“, участък от км 150+750
до км 159+414“, в рамките на териториалния
обхват на транспортната територия, публична
държавна собственост. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
2658
3. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-11 от 14.03.2018 г. за обект: Автомагистрала
„Хемус“ за участъци, както следва:
– от км 78+500 до км 78+884 – рехабилитация
на директно трасе,
– от км 78+884 до км 87+800,
– етапна връзка при км 87+600,
– реконструкция на външни водопроводи DN
225 PEHD за с. Брестница при км 86+915 и DN
250 PEHD за с. Златна Панега при км 86+925,
– тръбна мрежа за Интелигентни транспортни системи,
– реконструкция на ВЕЛ 20 kV „Брестница – Отклонение за ТП-4“ при км 84+757, ВЕЛ
0,4 kV при км 86+750 и ВЕЛ 20 kV „Брестница“
при км 87+100,
в рамките на териториалния обхват на транспортната територия, публична държавна собственост, в обхвата на действащия подробен
устройствен план и приключените отчуждителни
процедури. На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ
издаденото разрешение за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а по
отношение на чл. 60 от АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
2959
44. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 188, ал. 1 във
връзка с чл. 180 от ЗСВ и съгласно решение на
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет
по протокол № 30 от 27.09.2017 г., д.т. 25.2, конкурс
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по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване и
заемане на 14 свободни длъжности „прокурор“
в Специализираната прокуратура.
2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от
Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите
за магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт
в 14-дневен срок от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ кандидатите
подават лично или чрез писмено упълномощен
представител в администрацията на ВСС, София,
ул. Екзарх Йосиф № 12, заявление за участие в
конкурса (по образец), към което се прилагат:
– служебна бележка по образец, издадена от
административния ръководител, удостоверяваща
към датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в „Държавен вестник“ общия
юридическия стаж на кандидата, прослуженото
време на заеманата длъжност, както и стажа в
съответната система на органите на съдебната
власт;
– кадрова справка от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец), съпроводена с информация за
резултатите от проверките на по-горестоящите
органи на съдебната власт и на Инспектората към
Висшия съдебен съвет, и справка за разгледаните
и приключените от кандидата дела и преписки
през последните три години от дейността му;
– копие от три акта, изготвени от кандидата
през последните три години от дейността му, по
избрани от него разгледани и приключени дела
и преписки;
– други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени
качества.
3. При провеждането на конкурс за повишаване
конкурсната комисия взема предвид резултатите
от последното атестиране и проверките от погорестоящите органи на съдебната власт и от
Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните
от кадровото им дело и преценява разгледаните
и приключените дела и преписки, въз основа на
които прави обща оценка за притежаваните от
кандидатите професионални качества.
4. При липса на актуална атестация кандидатът следва да направи предложение за откриване
на процедура за извънредно атестиране съгласно
разпоредбата на чл. 196, ал. 1, т. 4 във връзка с
чл. 197, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт.
5. В случаите на преминаването на съдията или
следователя на длъжност „прокурор“ съгласно
чл. 189, ал. 4 от ЗСВ конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата
за заемане на длъжност в друг по вид орган на
съдебната власт чрез полагане на писмен изпит
по ред, определен в Наредба № 1 от 9 февруари
2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор
на административни ръководители в органите
на съдебната власт.
6. Датата, часът и мястото за провеждане на
писмения изпит се определят от конкурсната
комисия и се публикуват на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
7. Обявява на основание чл. 188, ал. 1 във
връзка с чл. 180 и чл. 188, ал. 1, изр. последно
от ЗСВ, както и съгласно решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по
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протокол № 30 от 27.09.2017 г., д.т. 27.2, конкурс
по реда на чл. 189, ал. 2 от ЗСВ за повишаване
и заемане на 17 свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната
прокуратура.
8. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 33 от
Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите
за магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт
в 14-дневен срок от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ кандидатите
подават лично или чрез писмено упълномощен
представител в администрацията на ВСС, София,
ул. Екзарх Йосиф № 12, заявление за участие в
конкурса (по образец), към което се прилагат:
служебна бележка по образец, издадена от административния ръководител, удостоверяваща към
датата на обнародване на решението за обявяване на конкурса в „Държавен вестник“ общия
юридическия стаж на кандидата, прослуженото
време на заеманата длъжност, както и стажа в
съответната система на органите на съдебната
власт; кадрова справка от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец), съпроводена с информация
за резултатите от проверките на по-горестоящите органи на съдебната власт и на Инспектората към Висшия съдебен съвет, и справка
за разгледаните и приключените от кандидата
дела и преписки през последните три години
от дейността му; копие от три акта, изготвени
от кандидата през последните три години от
дейността му, по избрани от него разгледани и
приключени дела и преписки; други документи
по негово желание, свързани с притежаваните
професионални и нравствени качества.
9. При провеждането на конкурс за повишаване
конкурсната комисия взема предвид резултатите
от последното атестиране и проверките от погорестоящите органи на съдебната власт и от
Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните
от кадровото им дело и преценява разгледаните
и приключените дела и преписки, въз основа на
които прави обща оценка за притежаваните от
кандидатите професионални качества.
10. При липса на актуална атестация кандидатът следва да направи предложение за откриване
на процедура за извънредно атестиране съгласно
разпоредбата на чл. 196, ал. 1, т. 4 във връзка с
чл. 197, ал. 5, т. 1 от Закона за съдебната власт.
11. В случаите на преминаването на съдията
или прокурора на длъжност „следовател“ съгласно
чл. 189, ал. 4 от ЗСВ конкурсната комисия задължително проверява познанията на кандидата
за заемане на длъжност в друг по вид орган на
съдебната власт чрез полагане на писмен изпит
по ред, определен в Наредба № 1 от 9 февруари
2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор
на административни ръководители в органите
на съдебната власт.
12. Датата, часът и мястото за провеждане на
писмените изпити се определят от конкурсните
комисии и се публикуват на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
2753
44а. – Прокурорската колегия на Висшия
съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
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ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжната прокуратура – Благоевград – изтичащ мандат.
1.2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Раднево – изтичащ мандат.
1.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Пазарджик – свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител,
която трябва да съдържа: лична мотивация за
заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване
на достиженията и проблемите в досегашната
му дейност, набелязване на цели за развитието
и мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за
имотно състояние, произхода на средствата за
придобиване на имуществото и за наличието на
частен интерес по образец, утвърден от Пленума
на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ,
и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или
нравствените му качества.
2754
44б. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Административния съд – Бургас – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Районния съд – Велинград – свободна
длъжност.
1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Девня – свободна
длъжност.
1.4. Административен ръководител – председател на Районния съд – Лом – свободна длъжност.
1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Трън – свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Вис-
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шия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено
за участие в конкурс по Закона за съдебната
власт; медицинско удостоверение, издадено в
резултат на извършен медицински преглед, че
лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотно състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
2755
3. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С170001091-0000411 от 11.09.2017 г. възлага на „Вероника – Лазар – 2002“ – ЕООД, с ЕИК 200171619,
следния недвижим имот: сграда с идентификатор
03504.314.23.1 в местността Мишолица в землището на гр. Белица, ул. Георги Андрейчин № 1, с
площ 402 кв. м, брой етажи – 2, с предназначение
за промишлена сграда, намираща се в поземлен
имот с идентификатор 03504.314.23 в местността
Мишолица в землището на гр. Белица, с площ
1688 кв. м. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението, което е вписано
в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията – Благоевград.
2541
3а. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С170001-091-0000412 от 11.09.2017 г. възлага
на „Вероника – Лазар – 2002“ – ЕООД, с ЕИК
200171619, следния недвижим имот: сграда с
идентификатор 03504.314.23.2 в местността Мишолица в землището на гр. Белица, ул. Георги
Андрейчин № 1, с площ 109 кв. м, брой етажи – 1,
с предназначение за складова база, намираща се
в поземлен имот с идентификатор 03504.314.23 в
местността Мишолица в землището на гр. Белица,
с площ 1688 кв. м. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението, което е
вписано в Агенцията по вписванията, Служба
по вписванията – Благоевград.
2542
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3б. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Благоевград, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С170001-091-0000413 от 11.09.2017 г. възлага
на „Вероника – Лазар – 2002“ – ЕООД, с ЕИК
200171619, следния недвижим имот: сграда с
идентификатор 03504.314.23.3 в местността Мишолица в землището на гр. Белица, ул. Георги
Андрейчин № 1, с площ 85 кв. м, брой етажи – 1,
с предназначение за склад, намираща се в поземлен имот с идентификатор 03504.314.23 в местността Мишолица в землището на гр. Белица,
с площ 1688 кв. м. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението, което е
вписано в Агенцията по вписванията, Служба
по вписванията – Благоевград.
2543
5. – Управителният съвет на Фонда за компенси ра не на инвес т и тори те на основа н ие
чл. 136, ал. 1, т. 7 от Закона за възстановяване
и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници обнародва:
Отчет за финансовото състояние на Фонда за
преструктуриране на инвестиционни посредници
към 31 декември 2017 г.
Хил. лв.
31.12.2017 г.
Активи
Парични средства
37
Общо активи:
37
Резерви
Резерв за възстановяване и пре37
структуриране
Общо резерви:
37
Общо резерви:
37
Отчет за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход на Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници към
31 декември 2017 г.
Хил. лв.
31.12.2017 г.
Друг всеобхватен доход
Годишни вноски
37
Общо друг всеобхватен доход за
37
годината, нетно от данъци
Общ всеобхватен доход за годината
37
Отчет за промените в резервите на Фонда за
преструктуриране на инвестиционни посредници
към 31 декември 2017 г.
Хил. лв.
Резерв за Р е з у л - Общо
въ з с т а но - тат за резерви
в я в а н е и периода
п р е с т ру ктуриране
Промени в резервите през 2017 г.
Годишни вноски
Салдо на 31 декември 2017 г.

37
37

37
37
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Отчет за паричните потоци на Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници
към 31 декември 2017 г.
Хил. лв.
31.12.2017 г.
Парични потоци от оперативни
дейности:
Постъпления от годишни вноски
37
на инвестиционни посредници
Нетен поток, генериран от опера37
тивни дейности:
Нетно нарастване/(намаляване)
37
на паричните средства:
Парични средства в началото на
0
периода
Парични средства в края на пе37
риода:
Съставил:
Председател на УС
М. Ценова
на ФКИ:
Т. Дренска
2706
7. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по:
професионално направление: 2.2. История и археология (Архивистика и документалистика – институции и документално наследство) – един;
4.4. Науки за Земята (Литология) – един; 7.3.
Фармация (Фармакогнозия) – един; 4.5. Математика (Приложна механика и Роботика) – един;
2.1. Филология (Нова и съвременна арабска
литература) – един; 2.1. Филология (Персийска
класическа литература) – един; 2.1. Филология
(Френска литература – Средновековие, Ренесанс,
Класицизъм) – един; 3.7. Администрация и управ
ление (Управление на МСП и фамилен бизнес
и предприемачество) – един; 1.3. Педагогика на
обучението по …(Методика на обучението по чужд
език – български) – един; 1.3. Педагогика на
обучението по физическо възпитание и спорт (Кинезитерапия) – един; доценти по: професионално
направление: 7.1. Медицина (Патоанатомия и цитопатология) – един; 2.1. Филология (Българска
литература – Възрожденска литература) – един;
2.2. История и археология (История на България/
История на Българското възраждане) – един;
2.4. Религия и теология (Омилетика) – един; 4.2.
Химически науки (Теоретична химия) – един;
2.1. Фи лолог и я (Е зи козна н ие – и та л иа нск и
е зи к) – ед и н; 2 .1. Ф и ло лог и я (С ъвр еменен
румънски език – езикознание) – един; 1.2. Педагогика (Специална педагогика) – един; 3.2.
Психология (Педагогическа психология) – един;
4.3. Биологически науки (Биохимия) – един; 3.5.
Обществени комуникации и информационни
науки (Книгознание, библиотекознание, библиография – Организация и управление на библиотеките) – един; 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография – Потребители и ползване на библиотеките) – един; 1.3. Педагогика
на обучението по … (Методика на обучението по
гражданско образование) – един; 1.3. Педагогика
на обучението по … (Методика на обучението по
физическо възпитание и спорт) – един; главни
асистенти по: професионално направление: 3.6.
Право (Граждански процес) – един; 3.6. Право
(Гражданско и семейно право) – един; 3.6. Право
(Наказателнопроцесуално право) – един; 3.6.
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Право (Криминалистика) – един; 4.4. Науки за
Земята (География на страните – регионална и
политическа география) – един; 4.5. Математика
(Приложна механика и Роботика) – един; 2.1.
Филология (Корейски език и култура – Езици на
народите на Азия, Африка и Америка) – един;
3.4. Социални дейности (Основи на социалната
работа, методи на социалната работа) – един;
3.2. Психология (Психология на развитието в
детска и юношеска възраст) – един; 3.2. Психология (Психологическо измерване) – един; 2.3.
Философия (Реторика) – един; главен асистент
по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ по професионално
направление 3.3. Политически науки (Политология – политикономия) – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности в СУ „Св. Климент
Охридски“. Документи се подават в ректората,
Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител
№ 15, тел. 02/986-11-83. Приемно време – от
15 ч. до 17 ч.
2758
95. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурси за заемане на
академична длъжност главен асистент, както
следва: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Хотелиерство
и ресторантьорство) – един; в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.10. Химични технологии, научна
специалност 02.10.12. Технология на силикатите,
свързващите вещества и труднотопимите неметални материали – един; в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност
05.02.21. Организация и управление на производството (по отрасли и подотрасли) – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се приемат в
ректората, бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая 214,
тел. 056/715 725.
2737
187. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния
състав в Република България обявява конкурси
за заемане на академични длъжности: професор
в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, по специалност „Хематология“ – един
за нуждите на факултет „Медицина“, катедра
„Вътрешни болести“, УС по хематология и Клиника по клинична хематология към МБАЛ „Св.
Марина“ – ЕАД – Варна; в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Инфекциозни болести“ – един за нуждите
на факултет „Медицина“, катедра „Инфекциозни
болести, паразитология и дерматовенерология“,
УС по инфекциозни болести и паразитология и
Първа клиника по инфекциозни болести към
МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; в област
на висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Микробиология“ – един
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за нуждите на факултет „Медицина“, катедра
„Микробиологи я и вирусологи я“ и Медикодиагностична лаборатори я к ъм МБА Л „Св.
Марина“ – ЕАД – Варна; в област на висшето
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Обща и клинична патология“ – един
за нуждите на факултет „Фармация“, катедра
„Предклинични и клинични науки“, Клиника
по обща и к линична патология към МБА Л
„Св. Марина“ – ЕАД – Варна; доцент в област
на висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Съдебна медицина“ – един
за нуждите на факултет „Медицина“, катедра
„Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология“, УС по съдебна медицина
и Клиника по съдебна медицина към МБАЛ
„Св. Марина“ – ЕАД – Варна; в област на вис
шето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
специалност „Хирургия“ – един за нуждите на
факултет „Медицина“, катедра „Хиру ргични
болести“, УС по коремна хирургия; в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
специалност „Акушерство и гинекология“ – един
за нуждите на факултет „Медицина“, катедра
„Акушерство и гинекология“ и отделение „Патологична бременност“ към СБАГАЛ „Проф.
д-р Димитър Стаматов“ – Варна; в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
специалност „Пневмология и фтизиатрия“ – един
за нуждите на факултет „Медицина“, катедра
„Вътрешни болести“, УС по белодробни болести
и алергология и Клиника по пневмология и фтизиатрия към МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна;
в област на висшето образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки,
по специа лност „Микробиологи я“ – един за
н у ж д и т е на фа к ул т е т „Фарма ц и я“, к ат ед ра
„Предклинични и клинични науки“; в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4. Обществено
здраве, по специалност „Управление на здравните
грижи“ – един за нуждите на Филиал Шумен,
катедра „Здравни грижи“; кандидатите да притежават специалност „Акушерка“; в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.4. Обществено
здраве, по специалност „Управление на здравните
грижи“ – един за нуждите на Филиал Шумен,
катедра „Здравни грижи“. Кандидатите да притежават специалност „Медицинска сестра“; в
област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, по специалност „Социална медицина
и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за нуждите на факултет „Обществено
здравеопазване“, катедра „Социална медицина
и организаци я на здравеопазването“; главен
асистент в област на висшето образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Вътрешни
болести“ – един за нуждите на факултет „Медицина“, катедра „Пропедевтика на вътрешните
болести“ и Клиника по вътрешни болести към
МБАЛ „Св. Марина“ – ЕАД – Варна; в област
на висшето образование 7. Здравеопазване и
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спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Очни болести“ – един
за нуждите на факултет „Медицина“, катедра
„Очни болести и зрителни науки“; в област на
висшето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
специалност „Акушерство и гинекология“ – един
за нуждите на факултет „Медицина“, катедра
„Акушерство и гинекология“ и „Гинекологично
отделение“ към СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър
Стаматов“ – Варна; в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, по специалност
„Медицинска паразитология“ – един за нуждите
на факултет „Медицина“, катедра „Инфекциозни
болести, паразитология и дерматовенерология“,
УС по инфекциозни болести и паразитология; в
област на висшето образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по специалност „Кардиология“ – двама
за нуждите на факултет „Медицина“, катедра
„Вът решни болести“, УС по кардиологи я и
Втора к линика по кардиологи я към МБА Л
„Св. Марина“ – ЕАД – Варна; в област на вис
шето образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
по специалност „Образна диагностика“ – един
за нуждите на факултет „Медицина“, катедра
„Образна диагностика и лъчелечение“ и Клиника по образна диагностика към МБАЛ „Св.
Марина“ – ЕАД – Варна; в област на висшето
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.2.
Химически науки, по специалност „Физикохимия“ – един за нуждите на факултет „Фармация“, катедра „Химия“. Срокът за подаване
на документи е 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За справки и документи – в
Медицинския университет – Варна, ул. Марин
Дринов № 55, отдел „Научна дейност и кариерно развитие“, ет. 3, стая 319, тел. 052/677-055 и
052/677-056.
2801
331. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Неврохирургия“ – един в Научноизследователски институт, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицинския университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
2738
2. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ обявява конкурси за: главен асистент по
професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, специалност „Автомобили, трактори и кари“, за нуждите на факултет
„Транспортен“ – един; доцент по професионално
направление 7.5. Здравни грижи, специалност
„Акушерство и гинекология“, за нуждите на
факултет „Обществено здраве и здравни грижи“,
катедра „Здравни грижи“ – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uniruse.bg); подаване на документи – доц. д-р Орлин
Петров, отдел „Развитие на академичния състав“,
кабинет 1.334, тел. 082/888-455; 0882390043.
2779
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по жалба на Асен Милчев Вакареев срещу разпоредбата на т. 3 от § 2 на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Благоевград,
с която е допълнен текстът на чл. 25, буква „г“
от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Благоевград, приета с
Решение № 395 по протокол № 15 от заседание на
Общинския съвет – Благоевград, на 28.12.2017 г.,
е образувано адм. дело № 128/2018 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.04.2018 г. от 10 ч.
2708
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор в Окръжна
прокуратура – Велико Търново, против разпоредбите на чл. 15, ал. 1 в частта „и заместникпредседателите“, т. 3 и чл. 32, ал. 1, т. 11 в частта
„по Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси“, чл. 17, ал. 1, т. 13,
предложение второ, т. 16 и чл. 40, ал. 2, т. 12
от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет – гр. Велико Търново, и
на неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация“, приет с Решение
№ 8 от 3.12.2015 г. на заседание на Общинския
съвет – гр. Велико Търново. Образувано е адм.
дело № 137/2018 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Съдебното заседание
е насрочено за 11.05.2018 г. от 10 ч.
2741
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 по препратка от чл. 188 от
АПК обявява, че е постъпило оспорване от областния управител на област Кюстендил, с което
се оспорва като незаконосъобразно Решение № 1
в частта по т. 3 по протокол № 1 от 5.01.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Кочериново, ведно с
Решение № 8 по протокол № 2 от 24.01.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Кочериново. По оспорването е образувано адм. д. № 72/2018 г. по
описа на Административния съд – Кюстендил.
По делото е насрочено открито съдебно заседание на 12.04.2018 г. от 9,40 ч.
2671
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Ловеч, с който се
оспорват чл. 23, ал. 1, т. 4 и чл. 108, ал. 1, изр. 2
от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Троян, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 11 от 22.12.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Троян, по който протест
е образувано адм. д. № 21/2018 г. по описа на
Административния съд – Ловеч.
2675
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Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 5, ал. 1, т. 4, 10,
11, 12, 13, 14, 17, 18, 20 и 21, чл. 15, ал. 1, т. 3 и
чл. 17, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Пордим,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2015 – 2019 г.,
по който е образувано адм. д. № 193/2018 г. по
описа на Административния съд – Плевен.
2672
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 15, ал. 1, т. 3
и чл. 17, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр.
Никопол, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация за периода
2015 г. – 2019 г., по който е образувано адм. д.
№ 192/2018 г. по описа на Административния
съд – Плевен.
2673
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Плевен, срещу чл. 5, ал. 1, т. 20 и
21 и чл. 18, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – гр.
Долна Митрополия, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
за мандат 2015 – 2019 г., по който е образувано
адм. д. № 194/2018 г. по описа на Административния съд – Плевен.
2674
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 от АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Маргарита Димова от Пловдив чрез
адв. Атанас Петров против Заповед № 6-Z18-41 от
22.01.2018 г. на кмета на община Пловдив, район
„Тракия“, с която е било наредено да се проведе
процедурата по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за
реда и условията за издаване на разрешение за
ползване на място – общинска собственост, на
територията на община Пловдив и е образувано
адм. дело № 549 по описа за 2018 г. на Административния съд – Пловдив, първо отделение,
ХХV състав.
2740
А дминистративният съд – София област,
пети състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
в А дминистративни я съд – Софи я област, е
образувано адм. д. № 221/2018 г. по описа на
А дминистративни я съд – Софи я област, със
страни: оспорващ – „Рейсър Ауто“ – ЕООД, и
ответник – Общинският съвет – гр. Ихтиман,
чрез председателя му, насрочено за разглеждане
на 8.05.2018 г. от 14,30 ч. и по което предмет
на оспорване е разпоредбата на чл. 62, ал. 3
о т Нар едбат а за у п ра в лен ие на о бщ и нск и
пътища на територията на община Ихтиман.
Конституирани страни в производството са:
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оспорващ – „Рейсър Ау то“ – ЕООД, и административен орган – Общинският съвет – гр.
Ихтиман, чрез председателя му.
2684
А дминистративният съд – София област,
шести състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.д. № 222/2018 г. по описа на АССO,
което ще бъде разгледано в открито съдебно
заседание на 16.05.2018 г. от 10 ч. Производството
е образувано по жалба на „Рейсър Ауто“ – ЕООД,
чрез адв. Юлиан Дацев, съдебен адрес: София,
ул. Аксаков № 28, ет. 2, против чл. 67, ал. 3 от
Наредба № 19 за управление на общинските
пътища, издадена от ОбС – гр. Правец, в частта
относно думите „или от упълномощено от него
длъжностно лице“.
2709
Берковск ият районен съд, 3 г ра ж данск и
състав, уведомява Вадим Борисович Куянов,
роден на 15.07.1966 г., гражданин на Руската
федерация, без постоянен и настоящ адрес в
Република България, че е ответник по гр. дело
№ 77/2018 г. по описа на съда, образувано по
предявен от Мария Йосифова Куянова иск по
чл. 49, ал. 1 от СК, и му указва в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ да
се яви в канцеларията на БРС, Берковица, пл.
Й. Радичков № 2, за връчване на книжата по
делото, в противен случай ще му бъде назначен
особен представител.
2742
Великотърновският районен съд уведомява
Тарък Турак, роден на 16.10.1973 г., гражданин
на Република Ту рция, с неизвестен адрес и
без регистриран постоянен и настоящ адрес
в Република България, че има качеството на
ответник по гр.д. № 232/2018 г. по описа на
Районния съд – Велико Търново, образувано по
предявен от Мелиха Юсрефова А хмедова иск
с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК, като
съдът му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в деловодството на Районния съд – Велико
Търново, за връчване на съобщение по чл. 131
от ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея.
2661
Районният съд – Исперих, гражданска колегия, І състав, призовава Джихан Тунджа с
последен адрес област Разград, община Исперих,
с. Белинци, ул. Места № 1, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 10.05.2018 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр. д. № 63/2018 г., заведено
от Фатме Х. Тунджа. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2665
Пазард ж ишк и ят районен с ъд връч ва на
Елена Стойка, с неизвестен адрес, съобщение
по чл. 131 от ГПК ведно с препис от исковата
молба и приложенията като ответница по гр.д.
№ 287/2018 г. с основание на иска чл. 127а от
СК, заведено от Емил Николов Родев. В двуседмичен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ ответницата да се яви в
канцеларията на съда за получаване на съоб-
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щението, като в противен случай на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК ще є бъде назначен особен
представител.
2743
Плевенският районен съд, 9 граждански състав, призовава ответника Свитлана Рудолфивна
Вал Митева от Украйна, родена на 21.10.1962 г.,
в момента с неизвестен по делото адрес, в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да се яви в Плевенския районен съд,
стая 114, за връчване на препис от искова молба ведно с приложенията, както и препис от
разпореждане № 2012 от 20.02.2018 г. по гр.д.
№ 1155/2018 г. на ПлРС, което е образувано по
предявен от Иван Иванов Митев от Плевен иск
по чл. 49 от СК. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще є назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2662
Разградският районен съд призовава Егзон
А жети А жети, с неизвестен адрес, роден на
5.10.1993 г., гражданин на Република Македония,
да се яви в съда на 27.04.2018 г. от 9 ч. като ответник по гр. д. № 172/2018 г., заведено от Аслъ
Диянова Стефанова на основание чл. 49 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2711
Районният съд – Своге, гражданска колегия,
уведомява Зиад Зиуани с последен адрес Кипър,
сега с неизвестен адрес, че по гр.д. № 64/2018 г.
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор, който задължително трябва да съдържа:
посочване на съда, номера на делото, името и
адреса му, както и законния представител или
пълномощник; становище по допустимостта и
основателността на иска; становище по обстоя
телствата, на които се основава искът; възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които
те се основават; подпис на лицето, което подава
отговора. В отговора трябва да бъдат посочени
доказателствата и конкретните обстоятелства,
които ще се доказват с тях, както и да бъдат
представени всички писмени доказателства, с
които разполага. Да се представят преписи от
отговора с приложенията според броя на ищците. В случай че не е подаден писмен отговор
в указания срок, не е взето становище, не са
направени възражения, не е оспорена истинността на представен документ, не са посочени
и не са представени писмени доказателства или
не е предявен насрещен иск, инцидентен иск
или не е привлечено за участие в делото трето
лице помагач и не е предявен обратен иск срещу третото лице, се губи възможността да се
направи това по-късно, освен ако пропускът се
дължи на особени непредвидени обстоятелства.
2669
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 139 състав, уведомява Джахид Нарин, гражданин на Република Турция, роден на
3.08.1974 г., че има качеството на ответник по
гр.д. № 72154/2017 г. по описа на СРС, ІІІ ГО,
139 състав, образувано по предявен иск от Фат
ма Асан Нарин със служебен адрес София, кв.
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Суходол, ул. Траян Танев № 63, и му указва, че
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията
на СРС, ІІІ ГО, 139 състав, за връчване на съобщението по чл. 127а от СК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
2663
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 139 състав, уведомява Янг Донг, гражданин на Китай, роден на 17.01.1971 г., че има
качеството на ответник по гр. д. № 28970/2017 г.
по описа на СРС, ІІІ ГО, 139 състав, образувано
по предявен иск от Ани Янкова Кирилова със
служебен адрес София, ул. Отец Паисий № 22,
и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви
в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 139 състав, за
връчване на съобщението по чл. 49 от СК ведно
с исковата молба и приложенията към нея.
2664
Софийският районен съд, гражданска колегия, ІІ гражданско отделение, призовава Рудолф
Ерик Мюлер и Вилхем Мюлер, граждани на
Република Германия, без вписан постоянен и
настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес, да се явят в съда на 10.04.2018 г. от 10 ч.
в сградата на Софийския районен съд, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 54, ет. 2, зала № 14, за
разглеждане на гр. д. № 54165/2017 г. по описа
на Софийския районен съд, 142 състав, образувано от „Топлофикация София“ – ЕАД, по което
същите са ответници.
2670
Районният съд – гр. Средец, призовава Анатолий Маркович Максимов, гражданин на Руската
федерация, с неизвестен адрес, като ответник по
гр.д. № 20/2018 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов № 3, да се яви
в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея. При
неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2744
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 2.02.2018 г. е образувано гр. д. № 94/2018 г. по
описа на ВТОС по предявено от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество мотивирано искане с правно основание чл. 28, ал. 1
от ЗОПДИППД (отм.) във връзка с чл. 5, ал. 1
от ПЗРЗПКОНПИ срещу Георги Вълев Вълев с
постоянен и настоящ адрес: с. Арбанаси, община
Велико Търново, ул. Никифор Рилски – Грек № 9,
в момента изтърпяващ наказание „доживотен
затвор“ в затвора в гр. Ловеч, Анелия Стойчева
Вълева с постоянен и настоящ адрес: с. Арбанаси, община Велико Търново, ул. Никифор
Рилски – Грек № 9, и „Поликомерс – Г“ – АД,
със седалище и адрес на управление Велико
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Търново, ул. Тодор Балина № 11, вх. Б, представ
лявано от Антон Георгиев Вълев, за отнемане
в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, на обща стойност
3 611 169,87 лв., както следва:
1. От Георги Вълев Вълев:
– Сумата 5000 лв., представляваща номиналната стойност на придобитите 500 дружествени
дяла, всеки от които на стойност 100 лв., от
капитала на „Европа – Палас“ – ЕООД, ЕИК
814219460.
– Сумата 36 355 лв., получена от продажбата на 251 дяла от капитала на „Венид – Съни
инвестмънт“ – ООД, ЕИК 102891365.
2. От Георги Вълев Вълев и Анелия Стойчева
Вълева:
– 458/2474 ид. части от УПИ – дворно място, целият с площ 2474 кв. м, представляващ
парцел І-172, в кв. 29 по регулационния план на
с. Арбанаси при граници на целия парцел: от
две страни – улица, УПИ ІІ, и парцел ІІІ-170 за
обществено и делово обслужване и парцел ІІ за
обществено и делово обслужване.
– Недвижим имот, намиращ се във Велико
Търново на ул. Иван Вазов № 33, представляващ
1/2 ид. част от поземлен имот № 2152 в стр. кв.
312 по плана на гр. Велико Търново, одобрен със
Заповед № 536/1971 и РД № 02-14-1127 от 1999 г.,
застроен и незастроен, целият с площ от 137 кв.
м по скица № 3318/24.08.2005 г. на Община Велико Търново, презаверена на 10.04.2006 г., при
граници на имота: от една страна – улица, ПИ
№ 2153, ПИ 2150 и държавен имот – всички в
квартал 312 по плана на града, заедно с цялата
построена в западната половина на поземления
имот двуетажна жилищна сграда с вход от двора,
състояща се от първи етаж – столова с кухненски бокс, баня, тоалетна, складово помещение
(изба), коридор и ниша; втори етаж – три стаи,
коридор и остъклена тераса.
– Недвижим имот във Велико Търново, ул.
Васил Левски № 1, вх. В, представляващ целият втори етаж от сградата „Търговска къща“
със застроена площ 112,46 кв. м, съставляващ:
апартамент № 3 на втори жилищен етаж, както
и мансардния етаж от същата сграда, състоящ
се от две стаи със застроена площ 45,25 кв. м
заедно с подпокривното пространство – таван
с площ 72,78 кв. м заедно със санитарен възел
с площ 1,99 кв. м, разположен на партера на
сградата, заедно с 39,890 % ид. ч. от правото
на собственост върху дворното място (УПИ),
представляващо имот пл. № 2399 с площ 144 кв.
м, за което е отреден парцел III, с площ 290 кв.
м в кв. 72 по регулационния план на гр. Велико
Търново, при граници на парцела: северозапад – пл. Майка България, югоизток – парцел
V, пл. № 2398, югозапад – имот, пл. № 2400, част
от парцел III, северозапад – ул. Васил Левски.
– Жилищна сграда и дворно място, цялото
от около 1500 кв. м, при граници на НУПИ:
улица, н-ци Иван Стефанов Дръндаров и зем.
земя, който имот влиза в чертите на околовръстния полигон на нямащото регулационен план с.
Давери, община Елена, област Велико Търново.
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– Нива 0,709 дка, шеста категория, м. Гиндя, имот № 032515 по картата на землището на
с. Палици, община Елена, при граници: ОКЕ
№ 33 – населено място, община Елена, с. Давери,
ОКЕ № 40 – залесена терит. МЗГАР – ДЛ, парцел
№ 514 – нива Община Елена – неинд. собственик.
– Изоставена нива 3,000 дка, пета категория,
м. Рибни кладенец – имот № 131011 по плана за
земеразделяне на с. Константин, община Елена,
област Велико Търново, при граници: № 000754;
№ 131004; № 131012; № 131103; № 131010.
– Изоставена нива 0,800 дка, пета категория,
м. Алмалъка – имот № 131043 по плана за земеразделяне на с. Константин, община Елена, при
граници: № 131042; № 131100; № 000960; № 131041.
– Изоставена нива 3,200 дка, пета категория,
м. Сърта, имот № 133022 по плана за земеразделяне на с. Константин, община Елена, при
граници: № 133102; № 133007; № 133005; № 000832.
– Изоставена нива 4,000 дка, седма категория, м. Сърта, имот № 146020 по плана за
земеразделяне на с. Константин, община Елена,
при граници: № 146019; № 049105; № 146024;
№ 146023; № 146021; № 146103.
– Изос та вена н и ва 8,0 0 0 д к а, о т кои т о
1,972 дка – пета категория, и 6,028 дка – седма
категория, местност Кушията, имот № 147010
по плана за земеразделяне на с. Константин,
община Елена, област Велико Търново, при
граници (съседи): № 000760; № 147009; № 000964;
№ 147011; № 147100.
– Изоставена нива 5,782 дка, пета категория, м. Кушията – имот № 147017 по плана за
земеразделяне на с. Константин, община Елена,
при граници: № 147019; № 000068; № 147015;
№ 147104; № 147018.
– Изоставена нива 4,000 дка, седма категория, м. Кушията – имот № 147022 по плана за
земеразделяне на с. Константин, община Елена,
при граници: № 000068; № 147031; № 147023;
№ 147102; № 147012; № 147013; № 000066.
– Изоставена нива 1,400 дка, седма категория,
м. Кушията – имот № 147023 по плана за земеразделяне на с. Константин, община Елена, при
граници: № 147031; № 147024; № 147102; № 147022.
– Изоставена нива 3,000 дка, пета категория, м. Кушията – имот № 147037 по плана за
земеразделяне на с. Константин, община Елена,
при граници: № 000068; № 147103.
– Нива в м. Гаевци с площ 4,000 дка, шеста
категория – имот № 084008 по плана за земеразделяне на землището на с. Блъсковци, община Елена, при граници: № 000367; № 000348;
№ 084001; № 084002; № 084100.
– Ливада в м. Златеви локви с площ 2,000
дка, шеста категория – имот № 036006 по плана
за земеразделяне на землището на с. Руховци,
община Елена, при граници: № 000308; № 036005;
№ 036100; № 036007.
– Ливада в м. Златеви локви с площ 2,000
дка, шеста категория – имот № 037017 по плана
за земеразделяне на землището на с. Руховци,
при граници: № 037018; № 037012; № 037031;
№ 037014; № 037016; № 037105.
– Нива в м. Малката дъбрава с площ 6,900
дка, шеста категория – имот № 012058 по плана

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

за земеразделяне на землището на с. Руховци,
община Елена, при граници: № 012057; № 012101;
№ 012073; № 012060.
– Изоставена нива в м. Стайковски баир с
площ 4,402 дка, шеста категория – имот № 010034
по плана за земеразделяне на землището на с.
Руховци, община Елена, при граници: № 010102;
№ 010035; № 010040; № 010001.
– Нива в м. Долна лъка с площ 1,032 дка,
шеста категория – имот № 019029 по плана за
земеразделяне на землището на с. Руховци, община Елена, при граници: № 019025; № 019031;
№ 019100; № 019028.
– Дворно място 1250 кв. м, съставляващо
УПИ VІІІ-186 в кв. 28 по ПУП на с. Горна Студена,
община Свищов, при граници: на изток – собствен УПИ ІХ-186, на юг – Атанас Димитров, на
запад – Марко Стоянов, и на север – улица, заедно с построените в него полумасивна двуетажна
жилищна сграда, полумасивна лятна кухня и
паянтова стопанска постройка.
– Дворно място 1000 кв. м, съставляващо
УПИ ІХ-186 в кв. 28 по ПУП на с. Горна Студена,
община Свищов, при граници: на изток – УПИ
ХХ-187 и УПИ ХІ-187, на юг – Атанас Златев
Димитров, на запад – собствен УПИ VІІ-186, и
на север – улица, заедно с построените в него
гараж и стопанска постройка.
– Широколистна гора с площ 0,909 дка, от
които 0,067 дка попадат в отдел 381/ж, 0,842 попадат в отдел 381/з в м. Байрам махаала – имот
№ 131017 плана за земеразделяне на с. Теменуга,
община Стражица, при граници: ПИ № 131001;
№ 131016; № 131015; № 131003.
– ПИ – изоставена нива с площ 8,002, осма
категория, в м. Иринджика – имот № 83006 по
плана за земеразделяне на с. Теменуга, община
Стражица, при граници: ПИ № 83005; № 120043;
№ 83007.
– ПИ – дървопроизводителна горска площ с
площ 4,013 дка, попадащи в отдел 199/к в м. Албаджата – имот № 130001 по плана за земеразделяне
на с. Теменуга, община Стражица, при граници:
поземлен имот № 130038; № 129019; № 130039.
– ПИ – дървопроизводителна горска площ
с площ 5,003 дка, попадащи в отдел 199/ж, в
м. Албаджата – имот № 130008 по плана за земеразделяне на с. Теменуга, община Стражица,
при граници: ПИ № 130009; № 129011; № 129012;
№ 130007; № 130032; № 130031.
– ПИ – широколистна гора с площ 5,700
дка, попадащи в отдел 381/з в м. Байрам махаала – имот № 131013, по плана за земеразделяне на
с. Теменуга, община Стражица, при граници: ПИ
№ 131012; № 131014; № 22007; № 39005; № 39004.
– ПИ – широколистна гора с площ 4,000 дка,
попадащи в отдел 207/е в м. Топалалан – имот
№ 136017 по плана за земеразделяне на с. Теменуга, община Стражица, при граници: ПИ № 136021;
№ 136019; № 136022; № 136015; № 136018.
– ПИ № 1095, за който е отреден УПИ І-538
в квартал 95 по ПУП на с. Добри дял, община
Лясковец, с площ 1097 кв. м, заедно с построените в този имот жилищна сграда – къща и
стопански постройки, който имот е с неуредени регулационни отношения откъм улица, при
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граници на имота: на север – Йордан Стаматов
Йорданов; на изток – дере, на юг – улица, на
запад – Блажко Ангелов Николов.
– Недвижим имот, намиращ се във Велико
Търново, ж.к. Картала: 1/2 ид. част от УПИ
VІ – за жилищно строителство, в строителен
кв. 3742 по ПУП на гр. Велико Търново с площ
на целия УПИ 1422 кв. м при граници на УПИ
по скица № 4222/17.09.2007 г. на Община Велико Търново: улица, УПИ VІІІ, стр. кв. 3742 – за
пешеходна пътека, УПИ ІХ, стр. кв. 3742 и УПИ
VІІ, стр. кв. 3742.
– 1000/3000 кв. м ид. ч. от изоставена нива,
цялата с площ 3,000 дка в землището на с. Резово,
ЕК АТТЕ 62459, община Царево, в м. Бозалъка,
пета категория, представляваща ПИ № 001065, с
ограничения върху имота да се ползва съобразно
Закона за биологичното разнообразие и заповедта
за обявяване, при граници: ПИ № 158 – населено
място, регулация с. Резово; ПИ № 1100 – полски
път; ПИ № 1066; и при условието, че дареният
реално ще ползва средната част на имота, при
граници на реално ползване на прехвърлените
1000 кв. м – североизток – ПИ № 1066 – нива на
Анета Сотирова; югоизток – частта от ПИ № 1065,
реално ползвана от съсобствениците Мария Боянова Илиева, Мариян Илиев, Анюта Илиева и Илия
Илиев, югозапад – ПИ № 158 – населено място,
регулация на с. Резово, и северозапад – частта
от ПИ № 1065, реално ползвана от съсобственика Васил Байчев. Съгласно скица на ПИ
№ 15-5821 – 5.01.2018 г. на СГКК – Бургас, по КК
и КР имотът е с идентификатор № 62459.1.65,
целият с площ 2999 кв. м, с предназначение:
изоставена орна земя, пета категория, при съседи: 62459.501.148; 62459.501.127; 62459.501.149;
62 459. 501.10 0; 62 459. 5 01. 2 0 9 ; 62 459. 5 01. 210 ;
62459.501.204 и 62459.501.130.
– Сумата в общ размер 146 149,87 лв., представляваща погасителни вноски по кредити
и по отпуснат овърдрафт от Банка „ДСК“: по
договор за кредит 17/14370444, разрешен на
08.08.20 07 г.; договор за кредит 17/14370727,
разрешен на 8.08.2007 г.; договор за кредит
17/14370727 разрешен на 8.08.2007 г., и договор
за кредит 17/14377957, разрешен на 8.08.2007 г.
– Сумата 42 100 лв., представляваща действителната стойност, получена от разпореждане
с търговски обект, намиращ се във Велико Търново, ул. Велики Преслав № 2, представляващ
магазин за хранителни стоки в сутеренната част
на седеметажна жилищна сграда, състоящ се от
търговска зала, складово помещение, коридор
и санитарен възел с изолационно антре, с обща
застроена площ 87,52 кв. м, заедно със съответното право на строеж в кв. 24 по регулационния
план на гр. Велико Търново при граници на
обекта: изток – улица; запад – двор и блок на
ОбНС; север – избени помещения, асансьорна
клетка; юг – ул. Велики Преслав.
– Сумата 4000 лв., представляваща действителната стойност, получена от разпореждане с
недвижим имот, намиращ се във Велико Търново,
ул. М. Габровска № 4, вх. Г, а именно: гараж
№ 31 – от запад на изток, построен в строителен
квартал 235 по ПУП на гр. Велико Търново въз
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основа на отстъпено право на строеж върху общинска земя със Заповед № 791 от 26.09.1996 г. на
Община Велико Търново и договор от 27.09.2003 г.
с Община Велико Търново, с площ 20,40 кв. м,
при граници: изток – гараж № 32, запад – гараж
№ 30, север и юг – междублоково пространство,
заедно със съответното право на строеж.
– Сумата 10 250 лв., представляваща действителната стойност, получена от разпореждане
с УПИ ІV-222 в стр. кв. 70 по кадастралния
план на с. Павел, община Полски Тръмбеш,
област Велико Търново, с площ 1150 кв. м при
граници: от двете страни – улица, УПИ І-223 и
УПИ VІІІ-222, заедно с построените в този имот
жилищна сграда, гараж, стопански постройки,
подобрения и трайни насаждения.
– Сумата 2950 лв., представляваща действителната стойност, получена от разпореждане с
недвижим имот, гр. Велико Търново, ж.к. Колю
Фичето, и представляващ: 88/2008 ид. части от
УПИ V-3770 в стр. кв. 548 по ПУП на гр. Велико
Търново, целият с площ 2008 кв. м, при граници:
изток – улица ОК 2868-2869, запад – УПИ ІІ3734, север – улица ОК 2872-2870, и юг – улица
ОК 2868-2867, които ид. части са придобити от
продавачите вследствие промяна на северозападната улично-регулационна граница за УПИ
V-3730 в стр. кв. 548 спрямо улица с ОК 28702872-2857, по силата на която от собствения на
продавачите ПИ 3728 в стр. кв. до 548 по ПУП
на гр. Велико Търново, целият с площ 1597 кв. м,
са отнети 88 кв. м и придадени към собствения
на купувача УПИ V-3730, стр. кв. 548 по плана
на града.
– Сумата 3450 лв., представляваща действителната стойност, получена от разпореждане
с недвижим имот, Велико Търново, ж.к. Колю
Фичето, и представляващ 127/4243 ид. части от
УПИ ІІ-3734 в стр. кв. 548 по ПУП на гр. Велико
Търново, целият с площ 4243 кв. м, при граници:
изток – УПИ V-3730, кв. 548, запад – УПИ ІV4050 и УПИ ІІ-4050, кв. 548, север – улица ОК
2870-2872-2857, и юг – улица ОК 2867, които ид.
части са придобити от продавачите вследствие
пром яна на североизточната улично-рег улационна граница за УПИ ІІ-3734 в стр. кв. 548
спрямо улица с ОК 2870-2872-2857, по силата на
която от собствения на продавачите ПИ 3728 в
стр. кв. до 548 по ПУП на гр. Велико Търново,
целият с площ 1597 кв. м, са отнети 127 кв. м
и придадени към собствения на купувача УПИ
ІІ-3734, стр. кв. 548 по плана на града.
– Сумата 686 495 лв., представляваща действителната стойност, получена от разпореждане
с недвижим имот в гр. Царево, област Бургас,
с площ 14 040 кв. м, съставляващ: а) УПИ ХІ270 в кв. 137 по ПУП на гр. Царево, с площ на
урегулирания имот 13 435 кв. м при граници на
имота: север – улица и УПИ І в кв. 137, УПИ
Х на ПК „Перла“ и УПИ VІІІ за ТП в кв. 137,
изток – крайбрежна алея, юг – УПИ V в кв. 137,
УПИ ХІІ в кв. 137, улица; запад – улици и УПИ
VІІІ за ТП в кв. 137 и УПИ на ПК „Перла“; б)
495 кв. м от ПИ № 270, присъединени от ПИ
№ 2490 по плана на гр. Царево (придобити с
нотариален акт № 118, том ІХ, рег. № 5715, д.
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№ 1570/2004 г. на нотариус М. Василева, рег.
№ 370 на НК), при граници: север – ПИ № 2490,
изток – улица-т у пик, юг – У ПИ V-ІІІ ТП, и
запад – улица; в) 110 кв. м, представляващи
част от ПИ № 270 (придобити с нотариален акт
№ 118, том ІХ, рег. № 5715, д. № 1570/2004 г.
на нотариус М. Василева, рег. № 370 на НК),
попадащи в улица-тупик, захранващ УПИ VІІІ
за ТП в кв.137 по плана на град Царево.
– Сумата 161 830 лв., представляваща действителната стойност, получена от разпореждане
с поземлен имот с т райно предназначение:
урбанизиран, начин на трайно ползване – ниско застрояване – до 10 м, целият с площ по
скица от СК – Бургас, 788 кв. м, намиращ се
в кв. Промишлена зона на гр. Царево, област
Бу ргас, съставл яващ имот с идентификатор
№ 48619.204.21 по КК, одобрена със Заповед
№ РД-18-56 от 24.08.2006 г. на изп. директор
на АК, при съседи: 48619.204.22; 48619.204.24;
48619.204.29 и 48619.204.18, като продаваният имот
съгласно документа за собственост представлява УПИ с площ 780, намиращ се в гр. Царево,
представляващ УПИ V-270 в кв. 137 по плана на
гр. Царево, при граници: север – УПИ ІV-270,
изток – улица, юг – УПИ VІІІ-270, запад – УПИ
VІ, ведно с подобренията върху имота.
– Сумата 648 770 лв., представляваща действителната стойност, получена от разпореждане
на 9.07.2004 г. с 1/2 ид. част от недвижим имот,
а именно: УПИ, представляващ УПИ І-160, 161
на площ 8238 кв. м по плана на к.к. Слънчев
бряг-запад, при граници: от три страни улици,
УПИ ІІІ-167; УПИ VІ-168, новообразуван след
обединението на бивши парцели УПИ І-160,
УПИ ІІ-161, УПИ VІІ-161 – всички в кв. 6102
по действащия ПУП на Туристически комплекс
Слънчев бряг-запад, одобрен със Заповед № 328
от 28.05.2004 г. на кмета на община Несебър.
– Сумата 648 770 лв., представляваща действителната стойност, получена от разпореждане
на 8.09.2004 г. с 1/2 идеална част от УПИ І-160,161
на площ 8238 кв. м по плана на к.к. Слънчев
бряг-запад, при граници: от три страни улици,
УПИ ІІІ-167; УПИ VІ-168, новообразуван след
обединението на бивши парцели УПИ І-160,
УПИ ІІ-161, УПИ VІІ-161 – всички в кв. 6102
по действащия ПУП на Туристически комплекс
Слънчев бряг-запад, одобрен със Заповед № 328
от 28.05.2004 г. на кмета на община Несебър.
– Сумата 8000 лв., представляваща действителната стойност, получена от разпореждане
с поземлен имот с проектен № 47158.207.9 по
кадастралната карта на имот в с. Марафелци,
община Елена, с площ 830 к в. м, с т райно
предназначение на територията – урбанизирана,
начин на трайно ползване – ниско застрояване,
заедно с построените в имота жилищна сграда
със ЗП 54 кв. м, селскостопанска сграда със ЗП
25 кв. м, селскостопанска сграда със ЗП 18 кв. м,
селскостопанска сграда със ЗП 17 кв. м, селскостопанска сграда със ЗП 36 кв. м, при граници:
имот на Община Елена, имот № 47158.207.10 на
Донка Стоянова Петрова, имот на Иван Стефанов Иванов.
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– Сумата 5760 лв., представляваща действителната стойност, получена от разпореждане
с недвижим имот, намиращ се в с. Върбица,
община Горна Оряховица, ул. Васил Левски
№ 7, а именно: УПИ І-388 в кв. 66 по ПУП на
с. Върбица с площ 1000 кв. м заедно с построените в този имот къща и стопански постройки
при граници: улица, поляна, Йордан Павлев и
Димитър Василев Христов.
– Сумата 6150 лв., представляваща действителната стойност, получена от разпореждане
с апартамент № 22 на шести етаж от жилищна сграда на ул. Славянска № 18, вх. А, блок
ЕЖБ-15 в гр. Горна Оряховица, построена върху
държавна земя в комплекс Пролет, парцел І,
кв. 146 по плана на града, който апартамент
се състои от дневна-спалня, тоалетна, коридор
и тераса, със застроена площ 22,82 кв. м, при
граници: изток – ап. Димитър Колев Минев,
запад – ап. Кръстина Димитрова Йорданова,
север – стълбище и ап. Димитър Колев Минев,
юг – улица; заедно с избено помещение № 8
с площ 2,32 кв. м при граници: изток – стълбищна клетка, запад – Димитър Колев Минев,
север – Йордан Лазаров Недев и Милка Василева
Недева, юг – укритие – Веска Цанева Петкова,
както и 1,0130 % идеални части от общите части
на сградата и 1,01 % идеални части от правото
на строеж върху мястото.
– Сумата 8550 лв., представляваща действителната стойност, получена от разпореждане
недвижим имот, намиращ се в с. Драгижево,
община Лясковец: УПИ ІХ-183 в кв. 57 по ПУП
на с. Драгижево с площ 700 кв. м заедно с построените в имота жилищна сграда и стопански
постройки, подобрения и насаждения при граници: север УПИ Х-184; УПИ VІІІ-182, юг – улица,
запад – УПИ-184.
– Сумата 8290 лв., представляваща действителната стойност, получена от разпореждане с
недвижим имот, намиращ се в гр. Лясковец, ул.
Ален мак № 18: дворно място с площ 539 кв. м,
представляващо пл. № 1380, за който е отреден УПИ ХХІІІ-1380 в кв. 64 по плана на гр.
Лясковец, заедно с построените в него масивна
жилищна сграда и стопански постройки при
граници на дворното място: север – Никола
Пуев, Йордан Михалев, изток – Стефан Калчев,
Николай Мирчев, Марийка Мирчева, юг – улица,
запад – Никола Пуев и Йордан Михалев.
– Сумата 10 200 лв., представляваща действителната стойност, получена от разпореждане, товарен автомобил, марка и модел „Мерцедес МБ 100
Д“, рег. № ВТ2006АТ, рама № VSA63134012020491,
двигател № 61696310062710, първа регистрация
27.11.1989 г.
3. На основание чл. 7, т. 2 от ЗОПДИППД (отм.)
са предявени искове за обявяване на недействителни
спрямо държавата на сделки, обективирани във:
– Нотариален акт за продажба на недвижим
имот № 1957 от 27.09.2007 г., том Х, рег. № 17617,
дело № 1531/2007 г., вписан в СВ с вх. рег.
№ 10079 от 27.09.2007 г., акт № 75, том 30, дело
№ 7249/2007 г.;
– Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 2128 от 22.10.2007 г., том ХІ, рег.
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№ 19357, дело № 1672/2007 г., вписан в СВ с
вх. рег. № 11143 от 22.10.2007 г., акт № 18, том
34, дело № 8145/2007 г.
– Нотариален акт за продажба на недвижим
имот № 2286 от 3.10.2007 г., том ХІІ, рег. № 19659,
дело № 2177/ 2007 г., вписан в СВ – Горна Оряховица, вх. рег. № 5461 от 3.10.2007 г., акт № 106,
том ХІХ, дело № 4313/2007 г., с които Георги
Вълев Вълев и Анелия Стойчева Вълева продават
на „Поликомерс – Г“ – АД, недвижими имоти и
се иска отнемането на следните имоти от Георги
Вълев Вълев и Анелия Стойчева Вълева в полза
на държавата:
– Недвижим имот: 1/2 ид. част от УПИ VІ – за
жилищно строителство, в строителен кв. 3742 по
ПУП на гр. Велико Търново с площ на целия
УПИ 1422 кв.м. при граници на УПИ по скица
№ 4222/17.09.2007 г. на Община Велико Търново:
улица, УПИ VІІІ, стр. кв. 3742 – за пешеходна
пътека, УПИ ІХ, стр. кв. 3742 и УПИ VІІ.
– Недвижим имот във Велико Търново, ул.
Теодосий Търновски № 1: УПИ VІІI-1952, незастроен, с площ 919 кв. м в стр. кв. 179 по ПУП
на гр. Велико Търново, одобрен със заповеди
№ 10233/1970 и № 300-4-20/2003 г., при граници
на УПИ: изток – УПИ VІ-1951 и УПИ VІІ-1953,
1954, запад – път, север – УПИ ІІІ и УПИ V-1950,
и юг – улица – стълбище.
– Недвижим имот, намиращ се във Велико
Търново, ул. Теодосий Търновски № 7: ателие
№ 1 със застроена площ 89,77 кв. м, състоящо
се от две помещения, от които – първо помещение с площ 65,79 кв. м от стая, баня, тоалетна
и кухня, и второ помещение – подготвителна с
площ 23,98 кв. м, при граници: изток – ателие
на Георги и Анелия Вълеви, стълбище, общо
ползвано входно антре с Кирил и Веселина Петкови и ателие на Кирил и Веселина Петкови,
юг – възду х, запад – възду х, север – гру пово
жилище, и отдолу апартамент на Кирил и Веселина Петкови, както и съответните на този имот
6,39 % ид. части от общите части на сградата и
съответното на застроената площ на имота право
на строеж върху дворното място, попадащо в
парцел І-3247, 3248 в строителен квартал 199 по
ПУП на гр. Велико Търново, като от входното
антре, ползвано общо с Веселина и Кирил Петкови, площта припадаща се към ателие № 1,
е равна на 1,65 кв. м, или 28,23 % ид. части.
– Недвижим имот, намиращ се в с. Арбанаси, община Велико Търново: дворно място
842 кв. м, представляващо УПИ VІІІ-100 в кв.
45 по ПУП на с. Арбанаси с приложена улична
регулация, с уредени регулационни отношения,
при граници: от двете страни улици, УПИ І-99,
заедно с построените в него къща и стопански
сгради;
– Недвижим имот, с. Големаните, община
Велико Търново, ЕК АТТЕ 15401: нива с площ
5,012 дка в м. Под Усоито, четвърта категория – имот № 027010 по плана за земеразделяне
в землището на с. Големаните, при граници:
имот № 027009 – нива на наследници на Георги
Минчев, имот № 027007 – нива на наследници на
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Стою Цанев, имот № 027008 – нива на Саша
Рашкова, имот № 027011 – нива на Даниела
Стоева-Иванова и др., и имот № 040014 – полски
път на Община Велико Търново.
– Недвижим имот, с. Големаните, община Велико Търново, ЕК АТТЕ 15401: нива с
площ 3,799 дка в м. Кущовец, трета категория – № 011028 по плана за земеразделяне в
землището на с. Големаните, при граници: имот
№ 011027 – нива на Държавен поземлен фонд,
имот № 001380.
– Недвижим имот в землището на гр. Килифарево, община Велико Търново, ЕК АТТЕ 36837:
нива с площ 16,022 дка в м. Яловските, трета
категория – имот № 249008 по плана за земеразделяне в землището на гр. Килифарево, при
граници: имот № 001706 – дере на Община Велико Търново, имот № 249001 – нива на Държавен
поземлен фонд, имот № 249016 – полски път на
Община Велико Търново, и имот № 249009 – нива
на наследници на Иван Качунов.
– Недвижим имот в землището на гр. Килифарево, община Велико Търново, ЕК АТТЕ 36837:
нива с площ 3,999 дка в м. Мочура, трета категория – имот № 072019 по плана за земеразделяне в
землището на гр. Килифарево, при граници: имот
№ 072020 – нива на Държавен поземлен фонд,
имот № 072002 – нива на наследници на Иван
Кьоровски, имот № 072018 – нива на наследници
на Пенчо Узунов, и имот № 001155 – полски път
на Община Велико Търново.
– Недвижим имот в землището на гр. Килифарево, община Велико Търново, ЕК АТТЕ 36837:
нива с площ 5,400 дка, от която 0,032 дка – шеста категория, и 5,368 дка – трета категория, в
м. Сухата чешма – имот № 039005 по плана за
земеразделяне в землището на гр. Килифарево,
при граници: имот № 039004 – нива на Велко
Ружев, имот № 001112 – полски път на Община
Велико Търново, имот № 039006 – нива на Илия
Стоянов, имот № 039009 – нива на наследници
на Борис Даскалов, и имот № 039010 – нива на
наследници на Тодора Байчева.
– Недвижим имот, намиращ се в с. Джулюница, община Лясковец, ул. Роман № 50: УПИ
VІІІ-1296 в кв. 99 по ПУП на с. Джулюница с
площ 1400 кв. м, заедно с построените в имота
двуетажна жилищна сграда със ЗП 148 кв. м,
заедно с недовършена постройка от южната
страна на сградата, избени помещения със ЗП
48 кв. м и стопански постройки със ЗП 96 кв. м,
при граници: изток – улица, север – Георги Янков, юг – дере, и запад – река.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.06.2018 г. от 10 ч. В
двумесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото – предмет на отнемане в
настоящото производство, могат да встъпят в
производството, като предявят съответния иск
пред ВТОС по настоящото дело.
2723
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Шуменският окръжен съд на основание чл. 74
от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 343/2017 г. по искова молба на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество
срещу: Даниел Дилов Пенчев с постоянен адрес
и настоящ адрес: Шумен, област Шумен, ул. Люлебургас № 9, ет. 6, ап. 29, Валерия Данаилова
Пенчева с постоянен и настоящ адрес Шумен,
област Шумен, ул. Люлебургас № 9, ет. 6, ап. 29,
Дилян Даниелов Пенчев с постоянен и настоящ
адрес: Шумен, област Шумен, ул. Люлебургас
№ 9, ет. 6, ап. 29, чрез законните му представители Даниел Дилов Пенчев и Валерия Данаилова
Пенчева, Даная Даниелова Пенчева с постоянен
и настоящ адрес: Шумен, област Шумен, ул.
Люлебургас № 9, ет. 6, ап. 29, чрез законните є
представители Даниел Дилов Пенчев и Валерия
Данаилова Пенчева, ЕТ „Мобидик – Даниел
Пенчев“ със седалище и адрес на управление:
Шумен, област Шумен, ул. Люлебургас № 9, ет. 6,
ап. 29, представляван от Даниел Дилов Пенчев,
ЕТ „Моби – Геновева Дилова“ със седалище и
адрес на управление: Шумен, ул. Одрин № 9,
вх. 2, ет. 5, ап. 36, представляван от Геновева
Русева Дилова, и „Мобидик Гру п“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление: Шумен,
област Шумен, ул. Софийско шосе № 20, вх. 4,
ет. 4, ап. 10, представлявано от Валерия Данаилова Пенчева, с което на основание чл. 74 от
ЗОПДНПИ и Решение № 580 от 19.12.2017 г. на
КОНПИ е предявено искане да бъде постановено
решение за отнемане в полза на държавата на
следното имущество на стойност 1 391 474,52 лв.:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ от Даниел Дилов Пенчев и Валерия
Данаилова Пенчева:
– недвижим имот – ливада с площ 3,219 дка,
пета категория, в местността Ливади Каваджик,
представляваща имот № 32706.14.30 в землището
на с. Илия Блъсково, община Шумен, при граници:
имот № 32706.14.29, № 32706.14.31, № 32706.14.99,
№ 32706.14.98; недвижим имот – ливада с площ
5,708 дка, трета категория, в местността Тузлата,
представляваща имот № 006001 и сега представляващ имот с идентификатор № 73626.306.1 в землището на с. Въбел, ЕКАТТЕ 99159, община Търговище, при граници и съседи: № 73626.306.2 – ливада,
№ 73626.334.1 – за линии на релсов транспорт,
№ 73626.306.17 – за селскостопански, горски, ведомствен път, № 73626.306.83 – за друг вид водно
течение, водна площ, съоръжение; недвижим
имот – лозе с площ 0,662 дка, трета категория,
в местността Ачмалък, представляващо имот
№ 092005, сега представляващ имот с идентификатор № 23813.92.32 в землището на с. Друмево,
ЕКАТТЕ 23813, община Шумен, при граници и съседи: № 23813.91.104, № 23813.92.33, № 23813.93.105,
№ 23813.92.31; поземлен имот – нива с площ
1,500 дка, шеста категория, в местността Данешкото, представл яваща имот № 1160 07, в
землището на с. Осиковица, община Правец,
област София, при граници и съседи: имот
№ 116006 – нива на насл. на Божко Цолов Вутов, имот № 116043 – дере, овраг, яма на община
Правец, имот № 116008 – нива на насл. на Витко
Иванов Цалов, и имот № 116040 – полски път
на община Правец; поземлен имот – нива с
площ 2,001 дка, шеста категория, в местността
Кадевица-1, представляваща имот № 179031, в
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землището на с. Осиковица, община Правец,
област София, при граници и съседи: имот
№ 179027 – нива на насл. на Васил Маринов Гергов, имот № 179035 – храсти на земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ, имот № 179070 – полски път на община
Правец, и имот № 179032 – нива на насл. на
Васил Маринов Гергов; поземлен имот – нива с
площ 5,500 дка, шеста категория, в местността
Средората, представляваща имот № 103003 в
землището на с. Осиковица, община Правец,
област София, при граници и съседи: имот
№ 003002 – храсти на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,
имот № 103002 – нива на насл. на Кула и Семко
Гаврилови, имот № 103035 – полски път на община
Правец, имот № 103004 – нива на насл. на Марин
Ицов Маринов, и имот № 225001 – широколистна
гора на насл. на Цано Маринов Цанов; поземлен
имот – ливада с площ 2 дка, шеста категория, в
местността Царева Ливада, представляваща имот
№ 177031 в землището на с. Осиковица, община
Правец, област София, при граници и съседи:
имот № 004009 – храсти на земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ, имот № 177030 – ливада на Захари Георгиев Миков, имот № 177037 – полски път на
община Правец, и имот № 177035 – полски път
на община Правец; поземлен имот – нива с площ
1,500 дка, шеста категория, в местността Гуйовото, представляваща имот № 110022 в землището
на с. Осиковица, община Правец, област София,
при граници и съседи: имот № 116040 – полски
път на община Правец, имот № 110021 – нива
на Тодор Стефанов Вутов, имот № 110031 – нива
на насл. на Нанчо Пешов Драганов, и имот
№ 110023 – нива на насл. на Витко Иванов Цалов; поземлен имот – нива с площ 5 дка, шеста
категория, в местността Мильова могила, представляваща имот № 165037 в землището на с.
Осиковица, община Правец, област София, при
граници и съседи: имот № 165038 – нива на Илко
Пешов Илков, имот № 165039 – нива на насл.
на Вула Василев Вулов, имот № 165115 – полски
път на община Правец, и имот № 165035 – нива
на насл. на Цайко Стоянов Райков; 3/4 идеални
части от недвижим имот – пасище, мера с площ
19,799 дка, от които 1,615 дка трета категория,
и 18,184 дка четвърта категория, в местността
Коджа бюлюк, представляваща имот № 042024
в землището на с. Марчино, ЕК АТТЕ 44643,
община Попово, при граници и съседи: имот
№ 042022 – нива на насл. на Димитър Димов
Стоянов, имот № 042021 – пасище, мера на Атанас Колев Илиев, имот № 000801 – полски път на
община, имот № 042025 – пасище, мера на насл.
на Стоян Митев Канелов, имот № 042023 – нива
на насл. на Димитър Георгиев Стоянов, за сумата от 696,20 лв., представляваща и данъчна
оценка на имота; 3/4 идеални части от недвижим
имот – нива с площ 1,500 дка, трета категория,
в местността Алмалък, представляваща имот
№ 052033 в землището на с. Марчино, ЕКАТТЕ
47411, община Попово, при граници и съседи:
имот № 052005 – нива на насл. на Димитър Димов
Стоянов, имот № 000808 – полски път на община,
имот № 052036 – нива на „Елана фонд за земеделска земя“ – АДСИЦ, имот № 052002 – нива на
„Адванс терафонд“ – АДСИЦ, за сумата 154,30 лв.,
представляваща и данъчна оценка на имота; 3/4
идеални части от недвижим имот – нива е площ
12,001 дка, от които 0,505 дка пета категория и
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11,196 дка трета категория, в местността Горни Ливади, представляваща имот № 053007 в землището
на с. Марчино, ЕКАТТЕ 47411, община Попово,
при граници и съседи: имот № 053008 – нива на
Стефан Спасов Стефанов, имот № 000807 – полски
път на община, имот № 000183 – стопански двор
на ДПФ, имот № 053011 – нива на насл. на Стоян
Вангелов Куртев; 1/2 идеална част от недвижим
имот – търговска сграда на един етаж със ЗП
280,52 кв. м, включваща: кафе-аперитив с площ
80,83 кв. м, състоящо се от търговско помещение и два склада, магазин с площ 88,40 кв. м,
състоящ се от търговско помещение и два склада,
и ресторант с площ 11,29 кв. м, състоящ се от
зала за хранене, бюфет, две кухни, три тоалетни
и три склада, които са построени в парцел 1 в
кв. 18 по плана на с. Градище, община Шумен,
при граници: от всички страни улици, сега
представляващ сграда за търговия – самостоятелен обект с идентификатор 17573.51.547.4,
със ЗП по скица 327 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 17573.501.547; лек
автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел „156“,
рег. № H 7722 АР, рама № ZAR93200001128046,
двигател № AR323011578905, дата на първа регистрация 13.01.2000 г.; лек автомобил марка
„АУДИ“, модел „А6“, рег. № Н 3675 АН, рама
№ WAUZZZ4BZXN101635, двигател № AFB110694,
дата на първа регистрация 23.04.2000 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ от Даниел Дилов Пенчев:
– сума в размер 8950 лв., представляваща
вноски на каса по спестовна сметка в левове
IBAN: BG65 СЕСВ 9790 4006 4745 00, с титуляр
Даниел Дилов Пенчев; сума в размер 5502 лв.,
представляваща вноски на каса по разплащателна сметка IBAN BG10 FINV 9150 1003 7320 84,
c титуляр Даниел Дилов Пенчев; сума в размер
19 378,02 лв., представляваща постъпили по разплащателна сметка IBAN BG10 FINV 9150 1003
7320 84 с титуляр Даниел Дилов Пенчев парични
средства, прехвърлени от други банкови сметки;
сума в размер 19 180 лв., представляваща вноски
от трети лица по разплащателна сметка IBAN
BG10 FINV 9150 1003 7320 84 с титуляр Даниел
Дилов Пенчев; сума в размер 18 654,80 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по
разплащателна сметка IBAN BG10 FINV 9150 1003
7320 84 с титуляр Даниел Дилов Пенчев; сума
в размер 8570 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по разплащателна сметка
в левове IBAN BG52 UBBS 8002 1021 8459 19,
титуляр Даниел Дилов Пенчев; сума в размер
13 803,09 лв., представляваща непреобразувани
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове IBAN: BG52 UBBS 8002 1021 8459 19 с
титуляр Даниел Дилов Пенчев; сума в размер
800 лв., представляваща вноски от трети лица
по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG93
IABG 7477 1000 6556 00, с титуляр Даниел Дилов
Пенчев; сума в размер 3000 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса по разплащателна сметка IBAN: BG35 BUIN 9561 1000 0774 4, с
титуляр Даниел Дилов Пенчев; сума в размер
3150 лв., представляваща вноски от трети лица
по разплащателна сметка IBAN: BG35 BUIN 9561
1000 0774 4, с титуляр Даниел Дилов Пенчев; сума
в размер 276 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по разплащателна сметка
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в левове IBAN BG65BUIB 7221 4012 9411 00, с
титуляр Даниел Дилов Пенчев; сума в размер
300 лв., представляваща вноски от трети лица по
разплащателна сметка в левове IBAN: BG65 BUIB
7221 4012 9411 00, с титуляр Даниел Дилов Пенчев.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ от Валерия Данаилова Пенчева:
– сума в размер 51 909,45 лв., представляваща
вноски, направени през 2008 г., 2009 г., 2010 г.,
2011 г. и 2015 г. за погасяване на задължения
по разплащателна сметка кредитна карта IBAN
BG39 FINV 9150 1000 0909 58, с титуляр Валерия
Данаилова Пенчева; сума в размер 13 875,23 лв.,
представляваща вноски, направени през 2010 г.;
2011 г. и 2015 г. за погасяване на задължения
по разплащателна сметка кредитна карта IBAN
BG39 FINV 9150 1000 0909 58, с титуляр Валерия Данаилова Пенчева; сума в размер 1860 лв.,
представляваща непреобразувани вноски на каса
по разплащателна сметка IBAN BG70 FINV 9150
1000 0176 50; сума в размер 9020,01 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по
свободен депозит в левове с IBAN: BG72 FINV
9150 2003 9087 35; сума в размер 16 879,60 лв.,
представляваща непреобразувани вноски на каса
по свободен депозит в евро с IBAN: BG96 FINV
9150 2003 9086 91; сума в размер 19 646,69 лв.,
представляваща непреобразувани вноски на каса
по свободен депозит в евро IBAN BG42 FINV
9150 2004 0097 67.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 62 от ЗОПДНПИ от Даниел Дилов Пенчев и
Валерия Данаилова Пенчева:
– сума в размер 5000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
недвижим имот – нива с площ 10,958 дка, трета
категория, в местността Отлъка, представляваща имот № 072031 в землището на с. Марковци,
ЕКАТТЕ 48386, община Нови пазар, и недвижим
имот – нива с площ 3,332 дка, трета категория,
в местността Калфалък, представляваща имот
№ 034035 в землището на с. Мирковци, ЕКАТТЕ
48386, община Нови пазар, отчуждени с нотариален
акт № 126, том I, дело № 102/1.02.2008 г., вписан
в Службата по вписванията – Нови пазар, под
№ 99, том 1, дв. вх. рег. № 172 от 1.02.2008 г.; сума
в размер 12 440 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижим
имот – нива с площ 12,702 дка, трета категория,
в местността С. Мокреш, представляваща имот
№ 007006 в землището на с. Мокреш, ЕКАТТЕ
48862, община Велики Преслав, отчуж ден с
нотариален акт № 38, том 8, рег. № 3977, дело
№ 940/2010 г. от 20.12.2010 г., вписан в Службата
по вписванията – Велики Преслав, под № 144,
том 7, дв. вх. рег. № 1308 от 20.12.2010 г.; сума
в размер 20 100,04 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на:
недвижим имот – лозе с площ 8,078 дка, шеста
категория, в местността Холума, представляващо имот № 023131 в землището на с. Вардун,
ЕК АТТЕ 10121, община Търговище; поземлен
имот – нива с площ 4,200 дка, пета категория,
в местността Мала река, представляваща имот
№ 038034 в землището на с. Вардун, ЕКАТТЕ
10121, община Търговище; поземлен имот – използваема ливада с площ 14,621 дка, четвърта
категория, в местността Попенец, представляваща имот № 071004 в землището на с. Вардун,
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ЕК АТТЕ 10121, община Търговище; поземлен
имот – нива с площ 1,762 дка, пета категория,
в местността Пиканец, представляваща имот
№ 123008 в землището на с. Вардун, ЕКАТТЕ
10121, община Търговище; поземлен имот – нива
с площ 7,400 дка, пета категория, в местността
Холума, представляваща имот № 031070 в землището на с. Вардун, ЕКАТТЕ 10121, община
Търговище; поземлен имот – използваема ливада
с площ 9,621 дка, четвърта категория, в местността Попенец, представляваща имот № 070012 в
землището на с. Вардун, ЕКАТТЕ 10121, община
Търговище, отчуждени с нотариален акт № 116,
том III, дело от 25.09.2008 г., вписан в Службата
по вписванията – Търговище, под № 181, том 11,
дв. вх. рег. № 5173 от 25.09.2008 г.; сума в размер
6050 лв., представляваща непреобразуван остатък от продажбата на: недвижим имот – нива с
площ 11,002 дка, трета категория, в местността
Салманското, представляваща имот № 084037,
сега представляваща имот с идентификатор
№ 32158.84.37 в землището на с. Ивански, ЕКАТТЕ
32158, община Шумен, и недвижим имот – нива е
площ 3,002 дка, четвърта категория, в местността
Пясъка, представляваща имот № 125007, сега
представляваща имот с идентификатор 32158.125.7
в землището на с. Ивански, ЕК АТТЕ 32158,
община Шумен, отчуждени с нотариален акт
за покупко-продажба № 168, том 9, рег. № 8440,
дело № 608 от 11.08.2011 г., вписан в Службата
по вписванията – Шумен, под № 26, том 14, дв.
вх. рег. № 4602 от 11.08.2011 г.; сума в размер
3450,30 лв., представляваща пазарната стойност
към датата на отчуждаване на недвижим имот,
намиращ се в землището на с. Железарци, община Стражица, ЕКАТТЕ 29091, изоставена нива с
площ 11,501 дка, девета категория, в местността
Лисича дупка, представляваща имот № 046003,
отчужден с нотариален акт № 1073, том 6, рег.
№ 3960, дело № 734 от 20.07.2015 г., вписан в
Службата по вписванията – Горна Оряховица,
под № 73, том 15, дв. вх. рег. № 4321/20.07.2015 г.;
сума в размер 15 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 1/2
ид. част от недвижим имот – търговска сграда
на един етаж със ЗП 280,52 кв. м, включваща
кафе-аперитив с площ 80,83 кв. м, състоящо се
от търговско помещение и два склада, магазин
с площ 88,40 кв. м, състоящ се от търговско
помещение и два склада, и ресторант с площ
11,29 кв. м, състоящ се от зала за хранене, бюфет, две кухни, три тоалетни и три склада, които
са построени в парцел 1 в кв. 18 по плана на
с. Градище, община Шумен, при граници: от
всички страни улици, сега представляващ сграда
за търговия – самостоятелен обект с идентификатор 17573.51.547.4, със ЗП по скица 327 кв. м,
разположена в поземлен имот идентификатор
17573.501.547; сума в размер 17 510 лв., представляваща непреобразуван остатък от продажбата
на: недвижим имот – нива с площ 31,646 кв. м,
трета категория, в местността Мешели гьолджук,
представляващ имот № 009002 по плана на с.
Изгрев, община Венец, област Шумен, отчужден
с нотариален акт за покупко-продажба № 25, том
9, рег. № 9265, дело № 1089 от 11.11.2009 г., вписан
в Службата по вписванията – Шумен, под № 18,
том 17, дв. вх. рег. № 6060 от 11.11.2009 г.; сума в
размер 4870 лв., представляваща непреобразуван
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остатък от продажбата на недвижим имот, намиращ се в с. Лозево, с площ 5 дка в местността
Меше баир, представляващ имот № 332014, сега
представляващ поземлен имот с идентификатор
83510.619.14, с площ по скица 4,991 дка, по плана за
земеразделяне на Шумен, кв. Дивдядово, отчужден с нотариален акт № 187, том 4, рег. № 4979,
дело № 585 от 28.05.2011 г., вписан в Службата
по вписванията – Шумен, под № 130, том 8, дв.
вх. рег. № 2759 от 28.05.2011 г.; сума в размер
13 500 лв., представляваща пазарната стойност
към датата на недвижим имот – полска култура с
площ 10,145 кв. м, трета категория, в местността
Юртлук, представляващ имот № 006038 по плана
за земеразделяне на с. Тимарево, община Хитрино, област Шумен, и недвижим имот – полска
култура с площ 6,973 кв. м, трета категория, в
местността Яъкън, представляващ имот № 010053
по плана на с. Тимарево, община Хитрино, област
Шумен; сума в размер 22 700 лв., представляваща непреобразуван остатък от продажбата на
недвижим имот – нива с площ 24,200 дка, трета
категория, в местността Кокарджа, представляващ имот № 009012; недвижим имот – нива с
площ 10,300 дка, пета категория, в местността
Енейлер, представляващ имот № 014020; недвижим имот – нива с площ 13,003 дка, пета
категория, в местността Калята, представляващ
имот № 038009; недвижим имот – нива с площ
9,599 дка, трета категория, в местността Кокарджа, представляващ имот № 009013, и недвижим
имот – нива с площ 8,998 дка, пета категория,
в местност та Енейлер, представляващ имот
№ 014019, отчуждени с нотариален акт № 114, том
3, рег. № 5883, дело № 397 от 20.06.2011 г., вписан
в Службата по вписванията – Шумен, № 106, том
10, дв. вх. рег. № 3318 от 20.06.2011 г.; сума в размер 3240 лв., представляваща пазарната стойност
към датата на отчуждаване на 8/40 ид. части от
недвижим имот, намиращ се в землището на с.
Венец, община Шумен: нива с площ 18 дка, пета
категория, в местността Орман, представляваща
имот № 031012, при граници и съседи: 031004,
031001, 031011 – ниви, 031036, 000155 – полски
път на община Венец, отчуждени с нотариален
акт за покупко-продажба, вписан в Службата по
вписванията – Шумен, под № 37, том 3, дв. вх. рег.
№ 978 от 17.02.2016 г.; сума в размер 40 000 лв.,
представляваща погасени парични заеми; сума в
размер 20 300 лв., представляваща установени по
наказателното производство предоставени заеми
на физически лица.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ от Дилян Даниелов Пенчев и Даная
Даниелова Пенчева:
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Венец, област Шумен, а именно: нива с
площ 3 дка в местността Дерелик, трета категория, представляваща имот № 014008, при
граници и съседи: № 014009, № 0140007 – ниви,
№ 002014 – полски път, № 000022 – канал; недвижим имот, намиращ се в землището на с. Венец,
област Шумен, а именно: нива с площ 17,806 дка,
от които 5,527 дка пета категория, 10,638 дка
четвърта категория и 1,641 дка трета категория, в местността Чакмаклък, представляваща
имот № 018011, при граници и съседи: № 018009,
№ 018010, № 018014, № 018015, № 018016 – ниви,
№ 000047 – полски път; 1/4 идеална част от
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недвижим имот, намиращ се в землището на с.
Становец, област Шумен, а именно: посевна площ
с 6 дка в местността Могилите, трета категория,
представляваща имот № 012017, при граници и
съседи: № 012016, № 012042, № 012018 – посевна
площ, № 000037 – полски път; 1/4 идеална част
от недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Становец, област Шумен, а именно: посевна
площ 14,197 дка в местността Карабашлийски
път, т рета категори я, представл яваща имот
№ 012031, при граници и съседи: № 012060,
№ 012061, № 012032, № 012005, № 012006 – посевна
площ, № 000065 – полски път; 1/4 идеална част
от недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Становец, област Шумен, а именно: посевна
площ 10,302 дка в местността Ак Буба, трета
категория, представляваща имот № 020009, при
граници и съседи: № 020008, № 020038, № 020018,
№ 020010 – посевна площ, № 020031 – полски път;
1/4 идеална част от недвижим имот, намиращ
се в землището на с. Становец, област Шумен, а
именно: посевна площ от 1,600 дка в местността
Ясак, трета категория, представляваща имот
№ 029002, при граници и съседи: № 021001 – посевна площ, № 000037 – полски път на община
Хитрино, и № 000029 – път; 1/4 идеална част от
недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Становец, област Шумен, а именно: посевна площ от 2,700 дка в местността Саръ Чал,
трета категория, имот № 030082, при граници
и съседи: № 030084, № 030085 – посевна площ,
№ 03002 – пасище, № 000020 – полски път; 2/6
идеални части от недвижим имот, намиращ
се в землището на с. Иглика, област Шумен, а
именно: посевна площ от 13,848 дка в местността
Казалък, четвърта категория, представляваща
имот № 026004, при граници и съседи: № 026003,
№ 026005, № 026006 – посевна площ, № 000117,
№ 000231 – полски път; 2/6 идеални части от
недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Иглика, област Шумен, а именно: посевна
площ от 4,361 дка в местността Под лозята, пета
категория, представляваща имот № 074006, при
граници и съседи: № 074005 – посевна площ,
№ 000159, № 000158 – пасище, № 000151 – дере,
№ 000157 – полски път; недвижим имот, намиращ
се в землището на с. Тимарево, област Шумен,
а именно: полска култура с площ 3,350 дка в
местността Юртлук, трета категория, представляваща имот № 005014, при граници и съседи: № 000793 – отводнителен канал, № 005015,
№ 0 05013 – полска к улт у ра, № 0 0 0796 – път;
1/3 и деа лна част от посевна п лощ с п лощ
14,117 дка – четвърта категория, в местността
Табак баир, представляващ имот № 036001 в
землището на с. Троица, ЕКАТТЕ 73170, община
Велики Преслав, област Шумен, при граници
и съседи: имот № 000213, № 000221, № 000222;
1/3 и деа лна част от посевна п лощ с п лощ
20,698 дка – четвърта категория (1,983 дка); трета
категория (18,714 дка), в местността Хисарлък,
представляващ имот № 035017 в землището на
с. Троица, ЕКАТТЕ 73170, община Велики Преслав, област Шумен, при граници и съседи: имот
№ 000234, № 035018, № 035043; 1/3 идеална част
от посевна площ с площ 20,680 дка – четвърта
категория (13,036 дка); трета категория (7,643 дка),
в местността Табак баир, представляващ имот
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№ 036031 в землището на с. Троица, ЕКАТТЕ
73170, община Велики Преслав, област Шумен,
при граници и съседи: имот № 000221, № 000223,
№ 036032, № 036030.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ от ЕТ „Мобидик – Даниел Пенчев“,
ЕИК: 127514009:
– недвижим имот – нива с площ 1,225 дка,
от които 1,049 дка шеста категория и 0,176 дка
четвърта категория, в местността Лозята, представляваща имот № 028029 в землището на с.
Белокопитово, ЕКАТТЕ 03633, община Шумен,
при граници и съседи: № 028028 – нива на земи
по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000049 – полски път на
община Шумен (полски пътища), № 028043 – лозе
на Стоянка Билкова Георгиева, за сумата 69,50 лв.,
представляваща и данъчна оценка на земята; недвижим имот – нива с площ 1,139 дка, от които
0,590 дка шеста категория и 0,189 дка четвърта
категория, в местността Лозята, представляваща
имот № 028031 в землището на с. Белокопитово,
ЕКАТТЕ 03633, община Шумен, при граници и
съседи: № 000049 – полски път на община Шумен (полски пътища), № 028032 – нива на земи
по чл. 19 от ЗСПЗЗ (рез. фонд), № 017012 – полски път на община Шумен (полски пътища),
№ 028030 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ
(рез. фонд); недвижим имот – гора в земеделски земи с площ 1 дка – четвърта категория,
в местността Бакаджика, представляващ имот
№ 802005, идентичен с имот № 402005 в землището на гр. Велики Преслав, ЕКАТТЕ 85222,
община Велики Преслав, при граници и съседи:
имот № 802006, № 600242, № 802004, № 600065;
недвижим имот – посевна площ с площ 2,200 дка,
шеста категория, в местността Чилингер, представляваща имот № 033024 в землището на с. Овчарово, ЕКАТТЕ 53240, община Шумен, при граници
и съседи: № 033025 – посевна площ на „Сиенит инвест“ – ООД, № 033035 – посевна площ на Димитър
Тодоров Димитров, № 033034 – посевна площ на
„Омега Агро“ – ООД, № 000174 – полски път на
община Шумен; недвижим имот – лозе с площ
0,864 дка, трета категория, в местността Войновец,
представляващо имот № 32158.22.1 в землището
на с. Ивански, ЕКАТТЕ 32158, община Шумен,
при граници и съседи: № 32158.218.4; № 32158.18.7,
№ 32158.218.10; нед ви ж и м и мо т – паси ще с
площ 5,600 дка, пета категория, в местността
Крушака, представляващо имот № 32158.252.12 в
землището на с. Ивански, ЕКАТТЕ 32158, община
Шумен, при граници и съседи: № 32158.214.121,
№ 32158.252.1, № 32158.188.255, № 32158.252.11;
недвижим имот – нива с площ 4,225 дка, девета
категория, в местността Доброто, представляваща имот № 041017 в землището на с. Могила,
ЕКАТТЕ 48773, община Каспичан, при граници и съседи: № 000865 – дървопроизв. пл. на
МЗГ – Нови пазар, № 041018 – нива на Ирен
Николаева Николаева, № 041006 – нива на насл.
на Петър Иванов Петров, № 041018 – нива на
земи по чл.19 от ЗСППЗ, № 041016 – нива на
Стефан Малев Йорданов; недвижим имот – нива
с площ 17,500 дка, пета категория, в местността
Бузалък, представляваща имот № 010021 в землището на с. Стеврек, ЕКАТТЕ 69146, община
Антоново, при граници и съседи: № 10015 – врем.
неизп. нива на Стоян Иванов Стоянов,
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№ 101023 – врем. неизп. нива на Стоян Цанев
Караиванов, № 010010 – полски път на община Антоново № 010020 – врем. неизп. нива на
насл. на Кирчо Стоянов Николов; недвижим
имот – нива с площ 4,628 дка, девета категория,
в местността Баба Шина, представляваща имот
№ 023001 в землището на с. Крушолак, ЕКАТТЕ 40258, община Антоново, при граници и
съседи: № 052015 – залесена тер. на МЗГ – ДА/
ДДС, № 023002 – нива на насл. на Александър
Спасов Димитров, № 023003 – нива на насл. на
Александър Спасов Димитров, № 023023 – нива
на община Антоново, за сумата 95,80 лв., представляваща и данъчна оценка на имота; недвижим
имот – нива с площ 12,222 дка, девета категория,
в местността Гаргарджевиз, представляваща имот
№ 025008 в землището на с. Крушолак, ЕКАТТЕ
40258, община Антоново, при граници и съседи:
№ 025015 – нива на Еленка Кирчева Христова,
№ 025016 – нива на Величко Кирчев Христов,
№ 000340 – полски път на община Антоново,
№ 000339 – полски път на община Антоново,
№ 000003 – полски път на община Антоново;
недвижим имот – нива с площ 6,629 дка, девета категория, в местността Мере тарла, представляваща
имот № 023021 в землището на с. Крушолак, ЕКАТТЕ 40258, община Антоново, при граници и съседи: № 023020 – нива на насл. на Димитър Христов
Величков, № 023024 – нива на община Антоново,
№ 023018 – нива на насл. на Димитър Христов
Величков, № 023017 – нива на Мария Кирчева
Миленкова, № 023012 – нива на насл. на Димитър
Христов Величков, № 023011 – нива на насл. на
Петър Евтимов Ангелов, № 000211 – полски път
на община Антоново; недвижим имот – нива с
площ 1,344 дка, девета категория, в местността
Щерева, представляваща имот № 023022 в землището на с. Крушолак, ЕКАТТЕ 40258, община
Антоново, при граници и съседи: № 023023 – нива
на община Антоново, № 000211 – полски път на
община Антоново; недвижим имот – нива с площ
5,181 дка, девета категория, в местността Дълга
нива, представляваща имот № 026004 в землището
на с. Крушолак, ЕКАТТЕ 40258, община Антоново, при граници и съседи: № 023026 – изост. тр.
нас. на община Антоново, № 000092 – полски път
на община Антоново, № 023027 – изост. тр. нас.
на община Антоново, № 026005 – нива на насл.
на Христо Спасов Димитров, № 040001 – нива
на община Антоново, № 000097 – полски път на
община Антоново; недвижим имот – нива с площ
12,003 дка, девета категория, в местността Хаир
баир, представляваща имот № 030004 в землището на с. Крушолак, ЕКАТТЕ 40258, община
Антоново, при граници и съседи: № 000048 – залесена тер. на МЗГ – ДА/ДДС, № 030005 – нива
на насл. на Петър Евтимов Ангелов, № 000056 –
полски път на община Антоново, 030003 – нива
на насл. на Христо Спасов Димитров; недвижим
имот – нива с площ 9,993 дка, девета категория,
в местността Ганю токат, представляваща имот
№ 041003 в землището на с. Крушолак, ЕК АТТЕ
40258, община Антоново, при граници и съседи:
№ 041002 – нива на Александър Спасов Димитров, № 023024 – нива на община Антоново,
№ 023025 – изост. тр. нас. на община Антоново,
№ 0 41 0 0 4 – н и в а н а о б щ и н а А н т о н о в о ,
№ 000080 – полски път на община Антоново,
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№ 024001 – нива на Иван Димитров Христов;
недвижим имот – затревена нива с площ 3,999 дка,
от които 2,925 дка девета категория и 1,074 дка
пета категория, в местността Пещера, представляваща имот № 242006 в землището на гр. Опака, ЕКАТТЕ 53552, община Опака, при граници
и съседи: № 242007 – затревена нива на Калинка
Иванова Великова, № 242015 – затревена нива
на ДПФ, № 242014 – затревена нива на Вълчо
Вълчев Гьоков, № 242005 – затревена нива на
насл. на Иван Хаджидобрев Иванов, № 242001 – полс к и п ът н а ОПФ – г р. О п а к а ; н ед в и ж и м
имот – нива с площ 17,157 дка, четвърта категория, намираща се в землището на с. Горен чифлик,
община Долни чифлик, област Варна, ЕКАТТЕ
16050, в местността Кайряка, представляваща
имот № 0460 08, п ри г раниц и и съседи:
№ 046006 – нива, № 046007 – нива, № 000215 – полски път на община Горен чифлик, № 046034 – нива;
нед ви ж и м и мо т – овощ на г ра д и на с п лощ
1,842 дка, четвърта категория, намираща се в
землището на с. Горен чифлик, община Долни
чифлик, област Варна, ЕКАТТЕ 16050, в местно с т т а Пр ас кови т е, п р едс т а в л я в а щ а и мо т
№ 039019, при граници и съседи: № 039020 – овощн а г р а д и н а , № 0 39 0 0 4 – о в о щ н а г р а д и н а ,
№ 039018 – овощна градина, № 000067 – полски
път; недвижим имот – изоставена нива с площ
2,199 дка, десета категория, в местността Новите лозя, представляваща имот № 025053 в землището на с. Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109, община
Каспичан, при граници и съседи: № 025052 – изо
ставена нива на Йоана Маринова Памукчева,
№ 025023 – изоставена нива на Меглена Стефанова Пейкова, № 025022 – изоставена нива на
насл. на Колю Димитров Ванчев, № 025054 – изоставена нива на Йордан Милков Йорданов,
№ 000946 – полски път на община Каспичан;
нед ви ж и м и мо т – овощ на г ра д и на с п лощ
1,554 дка, пета категория, в местността Карач
алтъ, представляващ имот № 008010 в землището на с. Конево, ЕКАТТЕ 38306, община Върбица, област Шумен, при граници и съседи: имот
№ 000165, № 008011, № 000179, № 08009; недвижим
имот – лозе с площ 6,575 дка, в местността Макак сърт, представляващо поземлен имот с идентификатор № 83510.54.29 в землището на гр.
Шумен, ЕКАТТЕ 83510, при граници и съседи:
№ 83510.54.30, № 83510.54.96, № 83510.54.93; недвижим имот – лозе с площ 0,696 дка, осма категория, в местността Габров ясак, представляващо имот № 061008 в землището на с. Кюлевча,
община Каспичан, ЕКАТТЕ 41109, при граници
и съседи: имот № 061007 – лозе на земи по чл. 19
от ЗСПЗЗ, имот № 061209 – нива на земи по
чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 061009 – лозе на насл.
на С т оя н к а Недел чева С т ой чева, и мо т
№ 061011 – лозе на Стоян Маринов Чанев, имот
№ 000303 – полски път на община Каспичан;
недвижим имот – масивна ППС с площ 35 кв. м
на 1 етаж с мазе и таванско помещение, построена в имот № 157 в местността Над варниците,
кв. Дивдядиво на Шумен; недвижим имот, намиращ се в землището на с. Стоян Михайловски,
о б л а с т Ш у м е н , а и м е н н о: н и в а с п л о щ
3,879 дка – четвърта категория, в местността Над
селото, представляващ имот № 067373, при граници и съседи: № 067001, № 000147, № 067269,
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№ 000088; недвижим имот, намиращ се в землището на с. Костена река, област Шумен, а именно: нива с площ 5,001 дка – трета категория, в
м е с т н о с т т а П р и п е к , п р ед с т а в л я в а щ и м о т
№ 106005, при граници и съседи: 106006, 106004,
000107 и 000103; недвижим имот, намиращ се в
землището на с. Мараш, област Шумен, а именно: изоставена нива с площ 6,802 дка – трета
категория, в местността Мирчина стръмното,
представляваща имот № 029003, при граници и
съседи: № 029001, 029013, 029012, 029005 – изоставени ниви, 000031 – полски път; недвижим
имот, намиращ се в землището на с. Мараш,
област Шумен, а именно: използвана ливада с
площ 1 дка, трета категория, в местността Алмалък, представляващ имот № 036004, при граници и съседи: имот № 036010, 036005, 032022,
036003, 047161 – използвани ливади; недвижим
имот, намиращ се в землището на с. Кюлевча,
община Нови пазар, област Шумен, а именно:
изоставена нива с площ 2,200 дка – осма категория, в местността Новите лозя, представляващ
имот № 025388, при граници и съседи: № 025389,
№ 0 0 0 8 8 2 , № 0 2 53 8 7, № 0 2 53 4 6; н ед ви ж и м
имот – лозе с площ 1,288 дка, шеста категория,
в местността Стари лозя, представляващ имот
№ 018046, в землището на с. Кочово, ЕКАТТЕ
39133, община Велики Преслав, област Шумен,
при граници и съседи: имот № 018045, № 000193,
№ 018047, № 000197, № 000189; недвижим имот,
намиращ се в землището на с. Радко Димитриево,
област Шумен, ЕКАТТЕ 61443, а именно: нива с
площ 2,999 дка, трета категория, в местността
Юртлука, представляващ имот № 027045, сега
представляващ поземлен имот с идентификатор
№ 61443.27.45, п ри г ра ниц и и съседи: имо т
№ 61443.27.1, 61443.27.44, 61443.27.54, 61443.27.46; недвижим имот, намиращ се в землището на кв.
Въбел, община Търговище, а именно: ливада с
площ 1,998 дка, трета категория, в местността
Беглик, представляващ поземлен имот № 006045,
при граници и съседи: имот № 006044, № 006064,
№ 006063, № 006046, № 006035; идентификатор
на поземления имот 73626.306.45 с площ по скица 1998 кв. м, при граници и съседи: 73626.306.46;
73626.306.63; 73626.306.64; 73626.306.44; 73626.306.35;
недвижим имот, намиращ се в землището на кв.
Въбел, община Търговище, а именно: лозе с площ
0,360 дка, пета категория, в местността Чокя,
представляващ поземлен имот № 030479, при
граници и съседи: имот № 030478, № 030622,
№ 030480, № 030639; идентификатор на поземления имот 73626.332.36, с площ по скица 359 кв. м,
при граници и съседи: 73626.332.138; 73626.332.37;
73626.332.149; 73626.332.35; 73626.306.35; недвижим
имот, намиращ се в землището на с. Здравец,
община Търговище, а именно: лозе с площ
1,981 дка, четвърта категория, в местността Деде
екенлик, представляващ поземлен имот № 041032,
при граници и съседи: имот № 000082, № 000096,
№ 041039, № 000117; недвижим имот, намиращ
се в землището на с. Здравец, община Търговище, а именно: нива с площ 5,215 дка, шеста категория, в местността Сиврибурну, представляващ
поземлен имот № 029005, при граници и съседи:
имот № 029007, № 000364, № 029006; недвижим
имот, намиращ се в землището на с. Голямо
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Ново, община Търговище, а именно: нива с площ
6,698 дка, трета категория, в местността Розова
градина, представляващ поземлен имот № 041015,
при граници и съседи: имот № 041013, № 041014,
№ 041017, № 041016, № 041501; недвижим имот,
намиращ се в землището на с. Голямо Ново,
община Търговище, а именно: нива с площ
1,604 дка, трета категория, в местността Кале
Пунар, представляващ поземлен имот № 058011,
при граници и съседи: имот № 058010, № 058005,
№ 058012, № 020042; 2/9 идеални части от недвижим имот, намиращ се в землището на с. Белокоп и т ово, о бщ и на Шу мен , о б л ас т Шу мен ,
ЕКАТТЕ 036033, а именно: нива с площ 33,446 дка,
четвърта категория, в местността Зерзелик, представляващ имот № 005007, при граници и съседи:
имот № 005017, № 005016, № 005003, № 005013,
№ 005015, № 0050003; 2/9 идеални части от недвижим имот, намиращ се в землището на с.
Белокопитово, община Шумен, област Шумен,
ЕКАТТЕ 036033, а именно: нива с площ 13,088 дка,
шеста категория, в местността Гробищата, представляващ имот № 008001, при граници и съседи:
имот № 000001, № 000017, № 008009, № 008033,
№ 008029; 2/9 идеални части от недвижим имот,
намиращ се в землището на с. Белокопитово,
община Шумен, област Шумен, ЕК АТТЕ 036033,
а именно: нива с площ 12,003 дка, шеста категория, в местността Лозата, представляващ имот
№ 028024, при граници и съседи: имот № 028076,
№ 0 2 8 0 75, № 0 2 8 0 55, № 0 0 0 0 49, № 0 2 8 0 79,
№ 017012, № 028025, № 028052; 1/3 идеална част
от недвижим имот, намиращ се в землището на
гр. Смядово, област Шумен, ЕК АТТЕ 67708, а
именно: временно неизползвана нива с площ
7,001 дка, пета категория, в местността Лопова,
представляващ имот № 139066, сега представляващ поземлен имот с идентификатор 67708.139.66
с п лощ 70 0 0 к в. м, п ри г раници и съседи:
67 7 0 8 .1 39.101 , 67 7 0 8 .1 39.1 3 6 , 67 7 0 8 .1 39.101 ,
67708.139.79, 67708.139.65; 1/3 идеална част от
недвижим имот, намиращ се в землището на гр.
Смядово, област Шумен, ЕК АТТЕ 67708, а именно: нива с площ 8,453 дка, от които 5,230 дка шеста категория, 2,046 дка трета категория и 1,178 дка
четвърта категория, в местността Пуристу, представляващ имот № 039044, сега представляващ
поземлен имот с идентификатор 67708.39.44 с
площ 8453 кв. м, при граници и съседи: 67708.39.45,
67708.39.503, 67708.39.73, 67708.39.5, 67708.39.4,
67708.39.53; недвижим имот, намиращ се в землището на с. Хърсово, община Самуил, област
Разград, ЕК АТТЕ 77579, а именно: затревена
нива с площ 3,598 дка, трета категория, в местност та Ерлийски лозя, представляващ имот
№ 100014, при граници и съседи: № 100015, 100013,
100023, 100022, 000273; лек автомобил марка
„Хонда“, модел „ЦРВ“, рег. № Н 4242 ВВ, рама
№ SHSRD88704U220785, дата на първа регистрация 28.09.2004 г.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 от ЗОПДНПИ от ЕТ „Мобидик – Даниел
Пенчев“, ЕИК: 127514009:
– сума в размер 34 420 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот – нива с площ 36,480 дка,
трета категория, в местността Киреджи йолу,
представляваща имот № 079001 в землището на
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с. Велино, ЕКАТТЕ 10464, община Шумен, при
граници и съседи: № 079002 – нива на ДПФ,
№ 0 0 0 034 – полск и п ът на общ и на Шу мен,
№ 0 0 0131 – полск и п ът на общ и на Шу мен,
№ 079023 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,
№ 0790270 – нива на Борис Марчев Борисов,
№ 0 79 011 – н и ва н а Тодор Донев Тодор ов,
№ 079021 – нива на насл. на Тодор Дончев Петров,
№ 079062 – нива на Ирина Стоянова Чакърова,
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба,
вписан в Службата по вписванията – Шумен, под
№ 113, том 21, дв. вх. рег. № 7509 от 13.10.2015 г.;
сума в размер 9800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на нива
с площ 3,998 дка, трета категория, в местността
Край водоема, представляваща имот № 019007,
а сега представляваща имот с идентификатор
№ 83510.176.7 в зем л и ще т о на с. Мът н и ца,
ЕКАТТЕ 99169, община Шумен, и нива с площ
10 дка, трета категория, в местността Край водоема, представляваща имот № 015002, а сега
представл яваща имот с и ден т ификатор
№ 83510.172.2 в зем л и ще т о на с. Мът н и ца,
ЕКАТТЕ99169, община Шумен; сума в размер
3550 лв., представляваща непреобразуван остатък
от продажбата на недвижим имот – нива с площ
20 дка, трета категория, в местността Оламбурлак,
представляваща имот № 029072 в землището на
с. Тодор Икономово, ЕК АТТЕ 72549, община
Каолиново, при граници и съседи: № 029061 – нива
на Адил Юсуф Иса, № 029073 – нива на насл. на
Сали Ахмедов Хаджиосманов, № 000332 – път
на община, № 029064 – нива на насл. на Хамид
Адем Гювя, № 029066 – нива на Тасин Насуфов
Салимов, № 012027, отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба № 103, том XXIII, рег.
№ 16107, дело № 3010/2008 г. от 5.12.2008 г., вписан в Службата по вписванията – Нови пазар,
под № 149, том 16, дело № 3386 от 5.12.2008 г.; сума
в размер 1180 лв., представляваща непреобразуван
остатък от продажбата на недвижим имот – нива
с площ 7,501 дка, трета категория, в местността
Долен пунарджик, представляваща имот № 014022
в землището на с. Мадара, ЕКАТТЕ 46053, община Шумен, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба № 178, том 3, рег. № 6327, дело
№ 447/2011 г. от 29.06.2011 г., вписан в Службата
по вписванията – Шумен, под № 35, том 11, дв.
вх. рег. № 3554 от 29.06.2011 г.; сума в размер
17 500 лв., представляваща пазарната стойност
к ъм д ат ат а н а о т ч у ж д а в а не н а нед ви ж и м
имот – нива с площ 17,930 дка, трета категория,
в местността Под лозята, представляваща имот
№ 034021 в землището на с. Дибич, ЕКАТТЕ
20983, община Шумен, отчужден след проверявания период с нотариален акт за покупко-продажба, вписан в Службата по вписванията – Шумен, под № 156, том 27, рег. № 9647 от 22.12.2015 г.;
сума в размер 13 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 7/10
идеални части от поземлен имот – нива с идентификатор 32158.167.112, с площ 20,402 дка, четвърта категория, в местността Вълдере, представл яваща имот № 167112 в землището на с.
Ивански, община Шумен, отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба № 53 от 14.11.2013 г.,
вписан в Службата по вписванията – Шумен, под
№ 193, том 24, дв. вх. рег. № 8305 от 14.11.2013 г.;
сума в размер 2300 лв., представляваща пазар-
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ната стойност към датата на отчуждаване на
нед ви ж и м и мо т – овощ на г ра д и на с п лощ
3,009 дка – четвърта категория, в местността
Бендерлия, представляващ имот № 633023, идентичен с имот № 333023 в землището на гр. Велики Преслав, ЕКАТТЕ 85222, община Велики
Преслав, при граници и съседи: имот № 633022,
№ 600037, № 600227, № 633020, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба № 67, том 8, рег.
№ 3038, дело № 621/2013 г. от 07.06.2013 г., вписан
в Службата по вписванията – Велики Преслав,
под № 24, том 5, дв. вх. рег. № 1916 от 7.06.2013 г.;
сума в размер 1940 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
11/16 идеални части от недвижим имот с идентификатор 32158.181.14 с площ 4 дка, трета категория, в местността Дърварски път, представл яваща имот № 181014 в землището на с.
Ивански, община Шумен, отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба № 53 от 14.11.2013 г.,
вписан в Службата по вписванията – Шумен,
под № 193, том 24, дв. вх. рег. 8305 от 14.11.2013 г.;
сума в размер 25 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
недвижим имот – поземлен имот с идентификатор № 83510.650.363 с площ 2,279 дка, в местността Под манастира, трайно предназначение на
територията – земеделска, начин на трайно ползване – за вилна сграда в урбанизирана територия – Шумен, община Шумен, отчужден с нотариа лен ак т за пок у пко-прода жба, вписан в
Службата по вписванията – Шумен, под № 24,
том 19, рег. № 6648 от 9.09.2015 г.; сума в размер
23 250 лв., представляваща пазарната стойност
към датата на отчуждаване на недвижими имоти: посевна площ с площ 8,540 дка, трета категория, в местността Паламидените ниви, представляваща имот № 056002 в землището на с.
Дибич, ЕК АТТЕ 20938, община Шумен; посевна площ с площ 5,001 дка, пета категория, в
местността Под лозята, представляваща имот
№ 035043 в землището на с. Дибич, ЕК АТТЕ
20938, община Шумен; посевна площ с площ
6,950 дка, трета категория, в местността Чернилка, представляваща имот № 001003 в землището на с. Дибич, ЕК АТТЕ 20938, община
Шумен и използваема ливада с площ 1,115 дка,
трета категория, в местността Чеирите, представляваща имот № 039038 в землището на с.
Дибич, ЕК АТТЕ 20938, община Шумен, отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба,
вписан в Службата по вписванията – Шумен,
под № 156, том 27, рег. № 9647 от 22.12.2015 г.;
сума в размер 2735 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
недвижим имот – изоставени трайни насъждения с площ 5,001 дка, от които 4,065 дка пета
категория и 0,936 дка трета категория, в местността Христова чешма, представляващи имот
№ 019031 в землището на с. Овчарово, ЕК АТТЕ
53240, община Шумен, отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба № 128, том 8, рег.
№ 14550, дело № 1237/2011 г. от 29.12.2011 г.,
вписан в Службата по вписванията – Шумен,
под № 79, том 23, дв. вх. рег. № 7941 от 29.12.2011 г.;
сума в размер 2300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
недвижим имот – изоставени трайни насаждения
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с площ 4,200 дка, от които 3,557 дка шеста категория и 0,643 дка четвърта категория, в местността Ак баир, представляваща имот № 034018
в землището на с. Овчарово, ЕК АТТЕ 53240,
община Шумен, отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба № 128 от 29.12.2011 г., вписан
в Службата по вписванията – Шумен, под № 79,
том 23, дв. вх. рег. № 7941 от 29.12.2011 г.; сума
в размер 14 000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижим
имот – нива с площ 16,200 дка, четвърта категория, в местността Хайвалък, представляваща
имот № 036013 в землището на с. Каменар,
ЕК АТТЕ 35715, община Лозница, отчужден с
нотариален акт за покупко-продажба, вписан в
Службата по вписванията – Разград, под № 161,
том 5, дв. вх. рег. № от 18.04.2016г.; сума в размер
24 180 лв., представляваща пазарната стойност
к ъм д ат ат а н а о т ч у ж д а в а не н а нед ви ж и м
имот – нива с площ 30,402 дка, шеста категория,
в местността Чийлик, представляваща имот
№ 049019 в землището на с. Мортогоново, община Разград, ЕКАТТЕ 49093, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба, вписан в Службата по вписванията – Разград, под № 102, том
7, дело № 1338 от 19.05.2016 г.; сума в размер
3590 лв., представляваща непреобразуван остатък
от продажбата на недвижим имот – посевна площ
с площ 6,799 дка, четвърта категория, в местността Ясаци, представляваща имот № 238123.2.574
в землището на с. Друмево, ЕКАТТЕ 23813, община Шумен, отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба № 78, том 10, рег. № 10039,
дело № 1367/2010 г. от 21.12.2010 г., вписан в
Службата по вписванията – Шумен, под № 14,
том 18, дв. вх. рег. № 6493/2010 г. от 21.12.2010 г.;
сума в размер 9560 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот – нива с площ 8 дка, трета категория, в местността Дуруджик, представляваща
имот № 013066 в землището на с. Могила, ЕКАТТЕ 48773, община Каспичан, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба, № 48, том 4,
рег. № 2683, дело № 547/2011 г. от 8.04.2011 г.,
вписан в Службата по вписванията – Нови пазар,
под № 107, том 4, дв. вх. рег. № 1059/8.04.2011 г.;
сума в размер 1260 лв., представляваща непреобразуван остатък от продажбата на недвижим
имот – нива с площ 10,402 дка – осма категория,
в местността Кешекова стока, представляващ
имот № 025012, в землището на с. Веселиново,
ЕКАТТЕ 10762, община Смядово, област Шумен,
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба,
№ 82, том 4, рег. № 1538, дело № 381/2011 г. от
9.05.2011 г., вписан в Службата по вписванията – Велики Преслав, под № 143, том 4, дв. вх. рег.
№ 1259 от 9.05.2011 г.; сума в размер 3500 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата
на отчуждаване на недвижим имот – нива с площ
8,674 дка, седма категория, в местността Шишкова кория, представляваща имот № 125013 в
землището на с. Драгоево, община Велики Преслав, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба, вписан в Службата по вписванията – Велики Преслав, под № 171, том 2, дв. вх. рег.
№ 878 от 13.04.2016 г.; сума в размер на 500 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата
на отчуждаване на недвижим имот – изоставена
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нива с площ 2,200 дка, осма категория, в местнос т та Нови т е лозя, п редс та вл я ва ща и мо т
№ 025339 в землището на с. Кюлевча, община
Каспичан, ЕКАТТЕ 41109, отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба, вписан в Службата по
вписванията – Нови пазар, под № 195, том 10, дв.
вх. рег. № 3589 от 7.08.2015 г.; сума в размер
6170 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на недвижим имот – нива
с площ 6,595 дка, трета категория, в местността
Под лозята, представляваща имот № 032028 в
землището на с. Дибич, община Шумен, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба, вписан в Службата по вписванията – Велики Преслав,
под № 156, том 27, рег. № 9647 от 22.12.2015 г.;
сума в размер 8120 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот – нива с площ 8,355 дка, трета
категория, в местността Под лозята, представляваща имот № 032029 в землището на с. Дибич,
община Шумен, отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба, вписан в Службата по вписванията – Велики Преслав, под № 156, том 27,
рег. № 9647 от 22.12.2015 г.; сума в размер 300 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата
на отчуждаване на недвижим имот – лозе с площ
0,521 дка, пета категория, в местността Кешерлък,
представляващо имот № 022047 в землището на
с. Струйно, община Шумен, ЕКАТТЕ 69924, отчужден с нотариален акт за замяна на недвижими имоти, вписан в Службата по вписванията – Шумен, под № 165, том 7, рег. № 2833 от
27.04.2016 г.; сума в размер 34 720 лв., представляваща непреобразуван остатък от продажбата
на недвижими имоти: нива с площ 25 дка, трета
категория, в местността Кямеллик, представляваща имот № 011019 в землището на с. Тъкач,
община Каол иново, ЕКАТТЕ 73554; нива с площ
25 дка, трета категория, в местността Кямеллик,
представляваща имот № 011020 в землището на
с. Тъкач, община Каолиново, ЕК АТТЕ 73554;
нива с площ 25 дка, трета категория, в местността Кямеллик, представляваща имот № 011021 в
землището на с. Тъкач, община Каолиново,
ЕКАТТЕ 73554; нива с площ 16,700 дка, трета
категория, в местността Кюпеллер, представляваща имот № 015034 в землището на с. Тъкач,
община Каолиново, ЕКАТТЕ 73554; нива с площ
16,699 дка, трета категория, в местността Кюпеллер, представляваща имот № 015035 в землището на с. Тъкач, община Каолиново, ЕКАТТЕ
73554 и нива с площ 16,699 дка, трета категория,
в местността Кюпеллер, представляваща имот
№ 015036 в землището на с. Тъкач, община Као
линово, ЕКАТТЕ 73554, отчуждени с нотариален
а к т за пок у п ко -п рода жба № 9, т ом I X , о т
25.06.2009 г., вписан в Службата по вписванията – Нови Пазар, под № 113, том 7, дв. вх. рег.
№ 2439 от 25.06.2009 г.; сума в размер 3260 лв.,
представляваща непреобразуван остатък от продажбата на недвижими имоти: нива с площ
3,333 дка, трета категория, представляваща имот
№ 020024 в землището на с. Енево, община Нови
пазар, ЕКАТТЕ 27471; нива с площ 6,655 дка,
трета категория, представляваща имот № 020026
в землището на с. Енево, община Нови пазар,
ЕК АТТЕ 27471; нива с площ 3,332 дка, трета
категория, представляваща имот № 020025 в
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землището на с. Енево, община Нови пазар,
ЕКАТТЕ 27471, и нива с площ 6,665 дка, трета
категория, представляваща имот № 020023 в
землището на с. Енево, община Нови пазар,
ЕКАТТЕ 27471, отчуждени с нотариален акт за
покупко-продажба № 30, том 6, рег. № 3710, дело
№ 627/2010 г. от 13.05.2010 г., вписан в Службата
по вписванията – Нови пазар, под № 122, том 4,
дв. вх. рег. № 1685 от 13.05.2010 г.; сума в размер
780 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на недвижим имот – изо
ставена нива с площ 2,200 дка, осма категория,
в местността Новите лозя, представляваща имот
№ 025384 в землището на с. Кюлевча, община
Каспичан, ЕКАТТЕ 41109, отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба, вписан в Службата по
вписванията – Нови пазар, под № 195, том 10, дв.
вх. рег. № 3589 от 7.08.2015 г.; сума в размер
2500 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на недвижим имот – нива
с площ 4,802 дка, четвърта категория, в местността Пазар йолу, представляваща имот № 012010
в землището на гр. Нови пазар, ЕКАТТЕ 52009,
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба,
вписан в Службата по вписванията – Нови пазар,
под № 57, т ом 16 , де ло № 272 8/2 01 5 г. о т
18.11.2015 г.; сума в размер 1980 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот – нива с площ 1,802 дка,
трета категория, в местността Орешка, представляваща имот № 200055 в землището на с. Драгоево, община Велики Преслав, ЕКАТТЕ 23340;
сума в размер 213 лв., представляваща непреобразуван остатък от продажбата на недвижим
имот, намиращ се в землището на с. Кюлевча,
област Шумен – нива с площ 6 дка, седма категория, в местността Студовец, представляващ
имот № 045046, отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба, № 82, том 17, рег. № 11755,
дело № 2203/2009 г., вписан в Службата по вписванията – Нови пазар, под № 81, том 14, дв. вх. рег.
№ 4499 от 2.12.2009 г.; сума в размер 820 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата
на отчуждаване на недвижим имот, намиращ се
в землището на с. Кюлевча, област Шумен – изо
ставена нива с площ 2,200 дка, осма категория,
в местността Новите лозя, представляващ имот
№ 025411, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба, вписан в Службата по вписванията – Нови пазар, под № 195, том 10, дв. вх. рег.
№ 3589 от 7.08.2015 г.; сума в размер 840 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата
на отчуждаване на недвижим имот, намиращ се
в землището на с. Кюлевча, община Нови пазар,
област Шумен, а именно: изоставена нива с площ
2,198 дка – осма категория, в местността Новите
лозя, представляващ имот № 025327, при граници и съседи: № 0 0805, № 025326, № 025280,
№ 025279, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба, вписан в Службата по вписванията – Шумен, под № 195, том 10, дв. вх. рег. № 3589
от 7.08.2015 г.; сума в размер 1720 лв., представляваща непреобразуван остатък от продажбата
на недвижими имоти: нива с площ 16,896 дка, от
които 5,068 дка седма категория и 11,828 дка
трета категория, в местността Ачмите, представляващ имот № 099001, в землището на с. Драгоево, ЕКАТТЕ 23340, община Велики Преслав,
област Шумен; нива с площ 6,002 дка, от които
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2,400 дка шеста категория и 3,602 дка – пета
категория, в местността Юртлука, представляващ
имот № 049016, в землището на с. Драгоево,
ЕКАТТЕ 23340, община Велики Преслав, област
Шумен, и нива с площ 4,959 дка седма категория,
в местността Беюв чеир, представляващ имот
№ 177003, в землището на с. Драгоево, ЕК АТТЕ
23340, община Велики Преслав, област Шумен,
отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба № 109, том 6, рег. № 3346, дело № 745/2010 г.
от 3.11.2010 г., вписан в Службата по вписванията – Велики Преслав, под № 54, том 6, дв. вх. рег.
№ 2145 от 3.11.2010 г.; сума в размер 11 510 лв.,
представляваща непреобразуван остатък от продажбата на недвижим имот – нива с площ 59 дка,
от които 52,592 дка четвърта категория и 6,408 дка
пета категория, в местността Чакмалък, представляващ имот № 021029, при граници и съседи:
021030, 002010, 021028, 000052, 000053, отчужден
с нотариален акт за покупко-продажба № 59, том
5, рег. № 9263, дело № 684/2011 г. от 22.08.2011 г.,
вписан в Службата по вписванията – Шумен,
под № 137, т ом 14, д в. вх . р ег. № 4 814 о т
22.08.2011 г.; сума в размер 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот – нива с площ 1,492 дка,
шеста категория, в местността Сакарджа, представляващ имот № 023004, в землището на с.
Имренчево, ЕК АТТЕ 23723, община Велики
Преслав, област Шумен, отчужден с нотариален
акт за покупко-продажба № 35, том 5, рег. № 2003,
дело № 497/2011 г. от 10.06.2011 г., вписан в
Службата по вписванията – Велики Преслав, под
№ 130, том 5, дв. вх. рег. № 1546 от 10.06.2011 г.;
сума в размер 20 220 лв., представляваща непреобразуван остатък от продажбата на недвижими
имоти: нива с площ 4,781 дка, трета категория,
в местността Горен кладенец, съставляващ имот
№ 083010 по плана за земеразделяне на землището на с. Дибич, област Шумен, ЕКАТТЕ 20938,
нива с площ 9,506 дка, трета категория, в местността Горен кладенец, парцел № 13 от масив
№ 83 на землището на с. Дибич, област Шумен,
ЕК АТТЕ 20938; нива с площ 4,800 дка, от поземлен имот № 083026, бивш поземлен имот
№ 083012, целият 9,600 дка, трета категория, в
местността Горен кладенец, по плана за земеразделяне на землището на с. Дибич, област
Шумен, ЕК АТТЕ 20938; нива с площ 4,815 дка,
трета категория, в местността Горен кладенец,
съставляващ имот № 083009 по плана за земеразделяне на землището на с. Дибич, област
Шумен, ЕК АТТЕ 20938, и нива с площ 4,800 дка
от поземлен имот № 083026, бивш поземлен имот
№ 083011, целият 9,600 дка, трета категория, в
местността Горен кладенец, по плана за земеразделяне на землището на с. Дибич, област
Шу мен, ЕК АТ Т Е 20938, обед и нен и в и мо т
№ 083027, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба № 54, том III, рег. № 4938, дело № 626
от 30.05.2012 г., вписан в Службата по вписванията – Шумен, под № 154, том 8, дв. вх. рег.
№ 3231 от 30.05.2012 г.; сума в размер 6890 лв.,
представл яваща непреобразу ван остат ък от
продажбата на недвижим имот – нива с площ
10 дка, представляващ поземлен имот № 014027,
в землището на гр. Шумен, кв. Макак, четвърта
категория, в местността Беш тепе, отчужден с
нотариален акт за покупко-продажба № 63 от
4.04.2012 г., вписан в Службата по вписвания-

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

та – Шумен, под № 131, том 5, дв. вх. рег. № 2105
от 4.04.2012 г.; сума в размер 3600 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в
землището на с. Мараш, област Шумен, ЕКАТТЕ
47161, а именно: нива с площ 5,169 дка, пета категория, в местността Айдън Азма, представляващ имот № 083016, отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба, вписан в Службата по
вписванията – Шумен, под № 37, том 13, дело
№ 2526/2016 г. от 21.07.2016 г.; сума в размер
10 200 лв., представляваща пазарната стойност
към датата на отчуждаване на 4/20 идеални части от недвижими имоти, намиращи се в землището на кв. Въбел, община Търговище, а именно:
използваема ливада с площ 2,998 дка, трета категория, в местността Тузлата, имот № 005063;
нива с площ 13,802 дка, трета категория, в местността Мандаиря, поземлен имот № 010021; нива
с площ 14,942 дка, втора категория, в местността
Джума Йолу, поземлен имот № 020019 и ливада
с площ 4,698 дка, трета категория, в местността
Сива, поземлен имот № 024033, отчуждени с
нотариален акт за покупко-продажба, вписан в
Службата по вписванията – Търговище, под № 147,
том 16, дело № 3173/2016 г. от 7.11.2016 г.; сума в
размер 10 300 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти: лозе с площ 1,811 дка, четвърта
категория, в местността Геракар, представляващ
имот № 083009, сега представляващ поземлен
имот с идентификатор 58222.83.9 с площ 1811 кв.
м, нива с площ 1,646 дка, четвърта категория, в
местността Таш кюпрю, представляващ имот
№ 412013, сега представляващ поземлен имот с
идентификатор 58222.412.13 с площ 1646 кв. м;
лозе с площ 4,001 дка, четвърта категория, в
местността Средния път, представляващ имот
№ 113015, сега представляващ поземлен имот с
идентификатор 58222.113.15 с площ 4000 кв. м;
овощна градина с площ 2 дка, шеста категория,
в местност та Блатото, представл яващ имот
№ 434007, сега представляващ поземлен имот с
идентификатор 58222.434.7 с площ 2000 кв. м;
овощна градина с площ 1 дка, трета категория,
в местността Калакчия, представляващ имот
№ 022001, сега представляващ поземлен имот с
идентификатор 58222.22.1 с площ 1000 кв. м;
овощна градина с площ 1 дка, седма категория,
в мес т нос т та Л и пару, п редс та вл я ва щ и мо т
№ 157025, сега представляващ поземлен имот с
идентификатор 58222.157.25 с площ 1000 кв. м, и
лозе с площ 1,500 дка, от които 0,456 дка трета
категория и 1,044 дка пета категория, в местността Шумака, представляващ имот № 291020, сега
представляващ поземлен имот с идентификатор
58222.291.20 с площ 1,500 кв. м, отчуждени с
нотариален акт за покупко-продажба № 67, том
8, рег. № 3038, дело № 621/2013 г. от 7.06.2013 г.,
вписан в Службата по вписванията – Велики
Преслав, под № 24, том 5, дв. вх. рег. № 1916 от
7.06.2013 г.; сума в размер 3300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в землището на с. Близнаци, община Хитрино, област
Шумен, ЕКАТТЕ 04430, а именно: посевна площ
3 дка, имот № 002038 в местността Голям кьоклюк, отчужден с нотариален акт за покупкопродажба № 177 от 12.03.2012 г., вписан в Служ-
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бата по вписванията – Шумен, под № 34, том 4,
дв. вх. рег. № 1579 от 12.03.2012 г.; сума в размер
8200 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на недвижими имоти:
нива с площ 9,968 дка, трета категория, в местността Маркиш, представляващ имот № 022002,
в землището на с. Драгоево, община Велики
Преслав, ЕКАТТЕ 23340, и нива с площ 2,084 дка,
трета категория, в местността С. Мокреш, представляващ имот № 015119, в землището на с.
Мокреш, община Велики Преслав, ЕКАТТЕ 48862,
отчуждени с нотариален акт № 112, том 4, рег.
№ 1404, дело № 272/2012 г. от 21.03.2012 г., вписан
в Службата по вписванията – Велики Преслав,
под № 114, том 2, дв. вх. рег. № 892 от 21.03.2012 г.
и нотариален акт № 138, том 12, рег. № 4860, дело
№ 1195/2012 г. от 20.09.2012 г., вписан в Службата по вписванията – Велики Преслав, под № 50,
том 9, дв. вх. рег. № 3208 от 21.03.2012 г.; сума в
размер 4670 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижим
имот, намиращ се в землището на с. Царев брод,
община Шумен, област Шумен, ЕКАТТЕ 78104,
а именно: посевна площ с площ 4,250 дка, трета
категория, в местността Мезарлък, представляващ
имот № 014061, отчужден с нотариален акт за
покупко-продажба, вписан в Службата по вписва н и я т а – Шу мен, под № 16, т ом 2 4, де ло
№ 4626/2015 г. от 13.11.2015 г.; сума в размер
49 869,60 лв., представляваща непреобразуван
остатък от продажбата на недвижими имоти:
полска култура с площ 8,498 дка, трета категория,
в местността Каугалиите, представляващ имот
№ 123030, в землището на с. Ведрина, община
Добрич; полска култура с площ 15,998 дка, трета
категория, в местността Кованлък, представляващ
имот № 125047 в землището на с. Ведрина, община Добрич; полска култура с площ 15,768 дка,
трета категория, в местността Кованлък, представляващ имот № 125061 в землището на с.
Ведрина, община Добрич; полска култура с площ
15 дка, трета категория, в местността Кованлък,
представляващ имот № 125028, в землището на
с. Ведрина, община Добрич и полска култура с
площ 21,398 дка, трета категория, в местността
Мешеликула, представляващ имот № 117028, в
землището на с. Ведрина, община Добрич, отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба
№ 178, том 2, рег. № 4298, дело № 283/2011 г. от
28.10.2011 г., вписан в Службата по вписванията – Добрич, под № 31, том XXIX, дв. вх. рег.
№ 10860 от 28.10.2011 г.; сума в размер 24 200 лв.,
представляваща пазарната стойност към датата
на отчуждаване на недвижими имоти, намиращи
се в землището на с. Голямо Ново, община Търговище, а именно: нива с площ 8,784 дка, трета
категория, в местността Мандра, представляващ
поземлен имот № 001023, и нива с площ 13,342 дка,
трета категория, в местността Оланбурлука,
представляващ поземлен имот № 007010, отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба,
вписан в Службата по вписванията – Търговище,
под № 9, том 15, дв. вх. рег. № 4926 от 2.10.2015 г.;
сума в размер 36 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
недвижими имоти, намиращи се в землището на
с. Здравец, община Търговище, а именно: нива
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с площ 12,637 дка, трета категория, в местността
Карши, представляващ поземлен имот № 012032;
нива с площ 12,310 дка, четвърта категория, в
местността Баир алтъ, представляващ поземлен
имот № 026011, и нива с площ 14,563 дка, четвърта категория, в местността Деде екенлик,
представляващ поземлен имот № 042014, отчуждени с с нотариален акт за покупко-продажба,
вписан в Службата по вписванията – Търговище,
под № 9, том 15, дв. вх. рег. 4926/2015 г. от
2.10.2015 г.; сума в размер 30 800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти, намиращи се в
землището на с. Голямо Ново, община Търговище, а именно: нива с площ 14,994 дка, трета
категория, в местността Мандра, представляващ
поземлен имот № 001012, и нива с площ 18,892 дка,
трета категория, в местността Кленака, представляващ поземлен имот № 038043, отчуждени с
нотариален акт за покупко-продажба, вписан в
Службата по вписванията – Търговище, под № 9,
том 15, дв. вх. рег. № 4926 от 2.10.2015 г.; сума в
размер 14 920 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недвижими имоти, намиращи се в землището на с.
Черенча, община Шумен, област Шумен, ЕКАТТЕ
80546, а именно: нива с площ 3,398 дка, четвърта категория, в местността Ениелер, представляващ имот № 005005; нива с площ 3 дка, четвърта категория, в местността Исарлък, представляващ имот № 020004; лозе с площ 2,097 дка,
четвърта категория, в местността Станко Дермен,
представляващ имот № 031015; нива с площ
4,498 дка, четвърта категория, в местността Ташкюпрю, представляващ имот № 033010, и нива с
площ 5,003 дка, четвърта категория, в местността Сазлък, представляващ имот № 061034, отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба,
вписан в Службата по вписванията – Шумен, под
№ 89, том 25, рег. № 9345 от 20.12.2016 г.; сума в
размер 8500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на 4/20 идеални
части от следните недвижими имоти, намиращи
се в землището на с. Крива река, община Никола Козлево, област Шумен, ЕК АТТЕ 39760, а
именно: нива с площ 17,001 дка, трета категория,
в местността Сърт, представляващ имот № 011023;
нива с площ 15,001 дка, шеста категория, в местно с т т а Б ок л у к А л т ъ, п р едс т а в л я ва щ и мо т
№ 030030; нива с площ 14,900 дка, шеста категория, в местността Бузалък, представляващ имот
№ 030065, и нива с площ 5,800 дка, четвърта
категория, в местността Дере Бою, представляващ имот № 050017, отчуждени с нотариален акт
за покупко-продажба, вписан в Службата по
вписванията – Нови пазар, под № 115, том 10,
дело № 1458/2016 г. от 26.07.2016 г.; сума в размер
6700 лв., представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на недвижим имот – 1/2
идеална част от имот № 004005, намиращ се в
землището на гр. Каолиново, област Шумен,
ЕКАТТЕ 36079, с площ 10 дка, нива, пета категория, в местността Каршъ, отчужден с нотариален акт за покупко-продажба, вписан в Службата по вписванията – Нови пазар, под № 12, том
13, дв. вх. рег. № 4202 от 17.09.2015 г.; сума в
размер 24 200 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на недви-
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жими имоти, намиращи се в землището на с.
Хърсово, общ и на С а м у и л, облас т Ра зг ра д,
ЕКАТТЕ 77579: нива с площ 15,300 дка, четвърта категория, в местността Сазлъка, представляващ имот № 073009, и нива с площ 32,501 дка,
четвърта категория, в местността Сазлъка, представляващ имот № 073010, отчуждени с нотариален акт за покупко-продажба № 21, том 8, рег.
№ 7852, дело № 1024/2013 г. от 16.08.2013 г., вписан в Службата по вписванията – Исперих, под
№ 162, том 10, дв. вх. рег. № 2700 от 16.08.2013 г.
На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ от „Мобидик
Груп“ – ЕООД, ЕИК 204255744:
– недвижим имот – посевна площ с площ
2,820 дка, трета категория, в местността Чернилка,
представляваща имот № 001015 в землището на
с. Дибич, община Шумен, при граници и съседи:
имот № 001016 – посевна площ на Петранка Иванова Кунева и др., имот № 000223 – полски път на
община Шумен, имот № 001014 – посевна площ на
Петранка Тодорова Събева, имот № 001012 – посевна площ на „Империя от Ориента“ – ООД.
На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ от „Мобидик
Груп“ – ЕООД, ЕИК 204255744:
– недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Средня, област Шумен, а именно: нива с
площ 3 дка – четвърта категория, в местността
Арчар, представляваща имот № 005027, сега
представляващ поземлен имот с идентификатор
68504.5.27, при граници и съседи: 68504.5.36,
68504.5.33, 68504.5.737, 68504.5.39, 68504.5.38,
68504.5.28; недвижим имот, намиращ се в землището на с. Мараш, област Шумен, а именно:
посевна площ с площ 3,775 дка – пета категория, в местността Асмата, представляващ имот
№ 091012, при граници и съседи: имот № 091013,
0910009, 091008, 091011 – посевни площи; недвижим имот – овощна градина с площ 2,002 дка,
четвърта категория, в местността Сакарджа,
представляващ имот № 078015, в землището на
с. Имренчево, ЕКАТТЕ 23723, община Велики
Преслав, област Шумен, образуван от имот
№ 078009, при граници и съседи: имот № 078014,
№ 000136, № 078010, № 078017, № 078016; недвижим
имот – нива с площ 5,390 дка, шеста категория,
в местността Сакарджа, представляващ имот
№ 023002, в землището на с. Имренчево, ЕКАТТЕ
32723, община Велики Преслав, област Шумен,
при граници и съседи: имот № 023003, № 000159,
№ 000130, № 000149, № 000237; недвижим имот,
намиращ се в землището на с. Радко Димитриево,
област Шумен, ЕКАТТЕ 61443, а именно: нива с
площ 6,464 дка, четвърта категория, в местността
Юртлука, представляващ имот № 028040, сега
представляващ поземлен имот с идентификатор № 61443.28.40, при граници и съседи: имот
№ 61443.28.39, 61443.28.80, 61443.28.41, 61443.28.28,
61443.28.27; недвижим имот, намиращ се в землището на с. Мараш, област Шумен, ЕКАТТЕ
47161, а именно: посевна площ с площ 3,300 дка,
четвърта категория, в местността Дюзмеше,
представляващ имот № 107023, при граници и
съседи: имот № 107018, 107024, 107025, 000287;
9/20 идеални части от недвижим имот, намиращ
се в землището на с. Буйновица, община Венец,
област Шумен, а именно: нива с площ 7,996 дка,
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трета категория, в местността Чилекклик, представляващ имот № 012005, при граници и съседи:
имот № 012004, № 012006, № 000236, № 012011;
9/20 идеални части от недвижим имот, намиращ
се в землището на с. Буйновица, община Венец,
област Шумен, а именно: нива с площ 15,011 дка,
трета категория, в местността Катана, представляващ имот № 021010, при граници и съседи: имот
№ 021013, № 021014, № 021015, № 021021, № 021022,
№ 021017, № 021018, № 000245, № 021009, № 021005;
недвижим имот, намиращ се в землището на
община Шумен, област Шумен, ЕКАТТЕ 83510, а
именно: поземлен имот – нива с площ 5,060 дка,
трета категория, в местността Струмба, представляващ имот № 048065, а сега представляващ
поземлен имот с идентификатор 83510.48.65, при
граници и съседи: имот № 83510.48.63, 83510.48.114,
83510.48.66, 83510.48.64; недвижим имот, намиращ
се в землището на община Шумен, област Шумен,
ЕКАТТЕ 83510, а именно: нива с площ 0,940 дка,
трета категория, в местността Дремжа, представляващ имот № 064002, а сега представляващ
поземлен имот с идентификатор 83510.64.2, при
граници и съседи: имот № 83510.64.28, 83510.64.3,
83510.64.29, 83510.64.1; недвижим имот – дърво
производителна горска площ с площ 5,899 дка,
от които 2,899 дка иглолистна гора – попадащи
в отдел/подотдел 147/а/, а 3 дка иглолистна гора
попадат в отдел/подотдел 147/в/ в местността
Равния Дъбак, представляващ имот № 200012,
в землището на с. Мокреш, община Велики
Преслав, ЕКАТТЕ 48862, при граници и съседи: № 200018, № 200013, № 200010, № 200009,
№ 200011, № 000211; недвижим имот, намиращ
се в землището на с. Салманово, община Шумен,
област Шумен, а именно: нива с площ 3,001 дка,
шеста категория, в местността Бялата вода,
представляващ имот № 056019, при граници и
съседи: № 056016, 056018, 056020, 056021, 056022,
056023 – ниви, № 000349 – полски път; недвижим
имот, намиращ се в землището на с. Салманово,
община Шумен, област Шумен, ЕКАТТЕ 65187,
а именно: нива с площ 6,999 дка, шеста категория, в местността Меша двор, представляващ
имот № 105018, при граници и съседи: № 105029,
105028, 105019, 105023 – ниви, № 000402 – полски
път; недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Салманово, община Шумен, област Шумен,
ЕКАТТЕ 65187, а именно: нива с площ 2,999 дка,
шеста категория, в местността Меша двор, представляващ имот № 110007, при граници и съседи:
№ 111003, 111002, 110005, 110006, 110008, 111005,
111004 – ниви, № 000401 – полски път; недвижим
имот, намиращ се в землището на с. Салманово,
община Шумен, област Шумен, ЕКАТТЕ 65187:
нива с площ 4 дка, шеста категория, в местността
Старите лозя, представляващ имот № 141027, при
граници и съседи: № 141003, 141004, 141005, 141025,
141026 – ниви, № 000450 – полски път.
На основание чл. 65 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ от ЕТ „Моби – Геновева
Дилова“, ЕИК 127514404:
– 2/4 идеални части от недвижим имот,
намиращ се в землището на с. Конак, община
Попово, област Търговище, а именно: нива с площ
11,678 дка, четвърта категория, в местността Рус
могила, представляващ имот № 036003, при граници и съседи: имот № 036002, № 075019, № 036004,
№ 000116; 2/4 идеални части от недвижим имот,
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намиращ се в землището на с. Конак, община
Попово, област Търговище, а именно: нива с площ
10,002 дка, трета категория, в местността Малка, представляващ имот № 045009, при граници
и съседи: имот № 000009, № 045006, № 045008,
№ 045010; 2/4 идеални части от недвижим имот,
намиращ се в землището на с. Конак, община
Попово, област Търговище, а именно: нива с
площ 26,498 дка, пета категория, в местността
Чифлик, представляващ имот № 047010, при
граници и съседи: имот № 047009, № 047006,
№ 047012, № 047011, № 075039; 2/4 идеални части
от недвижим имот, намиращ се в землището на
с. Конак, община Попово, област Търговище, а
именно: нива с площ 10,796 дка, трета категория, в местността Юртлук, представляващ имот
№ 065002, при граници и съседи: имот № 075054,
№ 075060, № 065022, № 065023, № 065005.
На основание чл. 64, т. 1 връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за недействителна сделката, обективирана в нотариален
акт за дарение, вписан в Службата по вписванията – Шумен, под № 197, том 19, дв. вх. рег. № 7307
от 18.10.2016 г., с която Даниел Дилов Пенчев и
Валерия Данаилова Пенчева даряват на децата си
Дилян Даниелов Пенчев и Даная Даниелова Пенчева 1/2 идеална част от недвижим имот – нива
с площ 6 дка, четвърта категория, в местността
Къзълджъклък, представляващ имот № 025040,
при граници и съседи: имот № 025039 – нива на
Невянка Атанасова Боева; № 025015 нива на „Бул
ленд инвестмънт“ – АДСИЦ; № 024006 – нива на
„Балкан Агроинвест“ – ЕООД; № 024007 – нива
на наслед н и ц и т е на К а д и р А х медов К ара;
№ 024008 – нива на наследниците на Ахмед Исмаилов Абтулов; № 025051 – нива на Татяна Гочева
Орманова. Имотът е образуван от имот № 025016
и да се постанови отнемане на идеалните части
от недвижимия имот в полза на държавата.
На основание чл. 64, т. 1 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за
недействителна сделката, обективирана в нотариален акт за дарение, вписан в Службата по
вписванията – Велики Преслав, под № 90, том 12,
дв. вх. рег. № 3728 от 26.10.2016 г., с която Даниел
Дилов Пенчев и Валерия Данаилова Пенчева
даряват на децата си Дилян Даниелов Пенчев и
Даная Даниелова Пенчева 1/2 идеална част от
недвижим имот, намиращ се в землището на с.
Осмар, община Велики Преслав, област Шумен,
ЕКАТТЕ 54273, а именно: нива с площ 5,531 дка,
трета категория, в местността Кереметчия, представляващ имот № 161012, при граници и съседи:
имот № 161013, № 161005, № 0161021, № 161014,
№ 000158; 1/2 идеална част от недвижим имот,
намиращ се в землището на с. Осмар, община
Велики Преслав, област Шумен, ЕКАТТЕ 54273,
а именно: нива с площ 1,301 дка, трета категория, в местността Папунка, представляващ имот
№ 189011, при граници и съседи: имот № 189005,
№ 189008, № 189012, № 000185; 1/2 идеална част
от недвижим имот, намиращ се в землището на с.
Осмар, община Велики Преслав, област Шумен,
ЕКАТТЕ 54273, а именно: нива с площ 1,250 дка,
шеста категория, в местността Коли Балък, представляващ имот № 248011, при граници и съседи:
имот № 248013, № 248010, № 246014, № 000251, и
да се постанови отнемане на идеалните части от
недвижимия имот в полза на държавата.
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На основание чл. 64, т. 1 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за
недействителна сделката, обективирана в нотариален акт за дарение № 44, том 3, рег. № 461,
от 17.02.2016 г., вписан в Службата по вписванията – Шумен, под № 44, том 3, дв. вх. рег. № 978
от 17.02.2016 г., с която Даниел Дилов Пенчев и
Валерия Данаилова Пенчева даряват на децата
си Дилян Даниелов Пенчев и Даная Даниелова
Пенчева 6/40 идеални части от недвижим имот,
намиращ се в землището на с. Венец, община
Шумен: нива с площ 18 дка, пета категория, в местността Орман, представляваща имот № 031012, при
граници и съседи: 031004, 031001, 031011 – ниви,
031036, 000155 – полски път на община Венец, и
да се постанови отнемане на идеалните части от
недвижимия имот в полза на държавата.
На основание чл. 64, т. 1 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за недействителна сделката, обективирана в нотариален
акт за дарение, вписан в Службата по вписванията – Шумен, под № 24, том 24, дв. вх. рег. № 8869
от 7.12.2016 г., с която Даниел Дилов Пенчев и
Валерия Данаилова Пенчева даряват на децата
си Дилян Даниелов Пенчев и Даная Даниелова
Пенчева 5684/9408 идеални части от:
1. поземлен имот с идентификатор 03663.8.1,
с площ по скица 13 086 кв. м, намиращ се в
землището на с. Белокопитово, община Шумен,
област Шумен, местност Гробищата, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване: нива, при граници и
съседи: 03633.8.29; 03633.8.9; 03633.8.33; 03633.7.12;
03633.501.86, и
2. поземлен имот с идентификатор 03663.5.25,
с площ по скица 23 353 кв. м, намиращ се в
землището на с. Белокопитово, община Шумен,
област Шумен, местност Зерзелик, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване: нива, при граници и
съседи: 03633.5.36; 03633.5.49; 03633.5.34; 03633.5.13;
03633.5.22; 03633.5.16, и да се постанови отнемане
на идеалните части от недвижимите имоти в
полза на държавата.
На основание чл. 64, т. 1 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за недействителна сделката, обективирана в нотариален
акт за дарение № 153, том 21, дело № 4314/2016 г. от
10.11.2016 г. на Службата по вписванията – Шумен,
с която ЕТ „Мобидик – Даниел Пенчев“ дарява
на Дилян Даниелов Пенчев и Даная Даниелова
Пенчева недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Дибич, община Шумен, област Шумен, а
именно: посевна площ с площ 1,458 дка, представляващи 1458/3714 идеални части от поземлен имот
от ОПФ № 084007, целият с площ 3,715 дка, трета
категория, в местността Чернилка, представляващ
имот № 084007, при граници и съседи: № 084006,
084008 – посевна площ, № 000020 – вътрешна
река, № 000064 – пасище, мера; недвижим имот,
намиращ се в землището на с. Ветрище, община
Шумен, ЕКАТТЕ 10882, а именно: посевна площ с
площ 2,894 дка, представляващи 2894/4341 идеални
части от поземлен имот от ОПФ № 000169, представляващ нива, целият 4,341 дка, в местността
Меше Алтъ, четвърта категория, имот № 000169,
при граници и съседи: № 000170, 000171, 000180,
000168 -нива, № 000037 – полски път; недвижим
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имот, намиращ се в землището на с. Ветрище,
община Шумен, ЕКАТТЕ 10882, а именно: посевна площ с площ 0,923 дка, представляващи
923/4018 идеални части от поземлен имот от ОПФ
№ 000145, представляващ нива, целият 4,018 дка,
в местността При Боклуджата, трета категория, ,
имот № 000145, при граници и съседи: № 000146,
000144, 000053 – нива, № 000151 – полски път, и
да се постанови отнемане на недвижимите имоти
в полза на държавата.
На основание чл. 64, т. 1 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за
недействителна сделката, обективирана в нотариален акт за дарение, вписан в Службата по
вписванията – Шумен, под № 153, том 21, дв.
вх. рег. № 7981 от 10.11.2016 г., с която ЕТ „Мобидик – Даниел Пенчев“ дарява на Дилян Даниелов
Пенчев и Даная Даниелова Пенчева 1/2 идеална
част от недвижим имот, намиращ се в землището
на с. Градище, община Шумен, област Шумен, а
именно: нива с площ 18,292 дка, трета категория,
в местността Баба Армут, представляващ имот
№ 013013, сега представляващ поземлен имот
с идентификатор 17573.13.13, с площ по скица
18 292 кв. м в местността Баба Армут, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и
начин на трайно ползване: нива, при граници и съседи: 17573.14.73, 17573.13.14, 17573.13.41, 17573.13.12,
и да се постанови отнемане на идеалните части
от недвижимия имот в полза на държавата.
На основание чл. 64, т. 1 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за
недействителна сделката, обективирана в нотариален акт за дарение, вписан в Службата по
вписванията – Велики Преслав, под № 90, том
12, дв.вх. рег. № 3728 от 26.10.2016 г., с която ЕТ
„Мобидик – Даниел Пенчев“ дарява на Дилян
Даниелов Пенчев и Даная Даниелова Пенчева
1/4 идеални части от недвижим имот, намиращ
се в землището на гр. Драгоево, община Велики
Преслав, област Шумен, ЕКАТТЕ 23340, а именно:
нива с площ 15,382 дка, седма категория, в местността Каленик, представляващ имот № 130014,
при граници и съседи: № 000504, № 130012,
№ 0130013; 1/4 идеални части от недвижим имот,
намиращ се в землището на гр. Драгоево, община Велики Преслав, област Шумен, ЕКАТТЕ
23340, а именно: нива с площ 15,126 дка, от които 9,076 дка шеста категория и 6,05 дка седма
категория, в местността Бяковец, представляващ
имот № 128001, при граници и съседи: № 128003,
№ 128002, № 000498, № 000501; 1/4 идеални части
от недвижим имот, намиращ се в землището на
гр. Драгоево, община Велики Преслав, област
Шумен, ЕКАТТЕ 23340, а именно: нива с площ
9,090 дка, трета категория, в местността Стърча,
представляващ имот № 103015, при граници и
съседи: № 103016, № 000427, № 103026, № 103025,
№ 103034, № 103014, и да се постанови отнемане
на идеалните части от недвижимите имоти в
полза на държавата.
На основание чл. 64, т. 1 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за недействителна сделката, обективирана в нотариален
акт за дарение, вписан в Службата по вписванията – Шумен, под № 153, том 21, дв. вх. рег. № 7981
от 10.11.2016 г., с която ЕТ „Мобидик – Даниел
Пенчев“ дарява на Дилян Даниелов Пенчев и
Даная Даниелова Пенчева 1/3 идеални части от
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недвижим имот, намиращ се в землището на с.
Градище, община Шумен, област Шумен, а именно: поземлен имот с идентификатор 17573.17.26,
с площ 6989 кв. м, с трайно предназначение на
територията: земеделска, и начин на трайно
ползване: нива, в местността Казан дере, при граници и съседи: 17573.17.27, 17573.17.98, 17573.17.25,
17573.17.38, 17573.17.31, и да се постанови отнемане
на идеалните части от недвижимия имот в полза
на държавата.
На основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за недействителна сделката, обективирана в нотариален
акт за покупко-продажба, вписан в Службата
по вписванията – Провадия, под № 10, том 16,
дв. вх. рег. № 6086 от 30.11.2016 г., с която ЕТ
„Мобидик – Даниел Пенчев“ продава на Дилян
Даниелов Пенчев и Даная Даниелова Пенчева
недвижим имот – нива с площ 12,398 дка, четвърта
категория, в местността Орта йолу, представляваща имот № 069004 в землището на с. Невша,
община Ветрино, ЕКАТТЕ 51233, област Варна,
при граници и съседи: имот № 069063 – полски
път на община Ветрино, имот № 069003 – нива на
Живко Димов Желязков, имот № 069023 – нива на
Кирил Железов Вълчев, и да се постанови отнемане на недвижимия имот в полза на държавата.
На основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за недействителна сделката, обективирана в нотариален
акт за покупко-продажба, вписан в Службата по
вписванията – Велики Преслав, под № 91, том
12, дв. вх. рег. № 3729 от 26.10.2016 г., с която ЕТ
„Мобидик – Даниел Пенчев“ продава на Дилян
Даниелов Пенчев и Даная Даниелова Пенчева
недвижим имот – нива с площ 4,553 дка, четвърта
категория, в местността Дъбравата, представляващ имот № 033011, в землището на с. Драгоево,
ЕКАТТЕ 23340, община Велики Преслав, област
Шумен, образуван от имот № 03303, при граници
и съседи: имот № 000332, № 033012, № 000725,
№ 033002, и да се постанови отнемане на недвижимия имот в полза на държавата.
На основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за недействителна сделката, обективирана в нотариален
акт за покупко-продажба, вписан в Службата по
вписванията – Велики Преслав, под № 91, том 12,
дело № 2244/2016 г. от 26.10.2016 г., с която ЕТ
„Мобидик – Даниел Пенчев“ продава на Дилян
Даниелов Пенчев и Даная Даниелова Пенчева
недвижим имот – нива с площ 1,498 дка, седма
категория, в местността Балкана, представляващ имот № 009046, в землището на с. Кочово,
община Велики Преслав, област Шумен, при
граници и съседи: имот № 009047, № 009044,
№ 009045, № 000066, и недвижим имот – лозе с
площ 2,304 дка, шеста категория, в местността
Стари лозя, представляващ имот № 015075, в
землището на с. Кочово, община Велики Преслав, област Шумен, при граници и съседи: имот
№ 015076, № 000169, № 015074, № 000167, и да се
постанови отнемане на недвижимите имоти в
полза на държавата.
На основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за недействителна сделката, обективирана в нотариален
акт за покупко-продажба, вписан в Службата
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по вписванията – Шумен, под № 157, том 21,
дв. вх. рег. № 7985 от 10.11.2016 г., с която ЕТ
„Мобидик – Даниел Пенчев“ продава на Дилян
Даниелов Пенчев и Даная Даниелова Пенчева
недвижим имот, намиращ се в землището на
тр. Шумен, област Шумен, а именно: лозе с
площ 1,793 дка – трета категория, в местността
Макак сърт, представляващ имот № 051067, сега
представляващ поземлен имот с идентификатор
83510.51.67, с площ 1794 кв. м, при граници и съседи: 83510.51.68, 83510.51.81, 83510.51.80, 8510.51.66
и недвижим имот, намиращ се в землището на
гр. Шумен, област Шумен, а именно: нива с
площ 8,280 дка, четвърта категория, в местността
Макак сърт, представляващ имот № 055005, сега
представляващ поземлен имот с идентификатор
83510.55.5 с площ 8282 кв. м при граници и съседи:
83510.605.8, 83510.605.18, 83510.605.17, 83510.605.6,
83510.619.20, и да се постанови отнемане на недвижимите имоти в полза на държавата.
На основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за недействителна сделката, обективирана в нотариален
акт за покупко-продажба, вписан в Службата
по вписванията – Шумен, под акт № 197, том
19, дв. вх. рег. № 7339 от 18.10.2016 г., с която ЕТ
„Мобидик – Даниел Пенчев“ продава на Дилян
Даниелов Пенчев и Даная Даниелова Пенчева
недвижим имот, намиращ се в землището на с.
Венец, област Шумен, ЕКАТТЕ 10642, а именно:
нива с площ 5,032 дка, от които 1,112 дка десета
категория и 3,920 дка трета категория, в местността Юч Алан, представляващ имот № 030013,
при граници и съседи: имот № 030010, 030012,
000081, 030054, и да се постанови отнемане на
недвижимия имот в полза на държавата.
На основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за недействителна сделката, обективирана в нотариален
акт за покупко-продажба, вписан в Службата
по вписванията – Шумен, под № 100, том 13,
дело № 2599/2016 г. от 26.07.2016 г., с която ЕТ
„Мобидик – Даниел Пенчев“ продава на Дилян
Даниелов Пенчев и Даная Даниелова Пенчева
недвижим имот, намиращ се в землището на с.
Илия Блъсково, област Шумен, а именно: нива
с площ 4,501 дка, трета категория, в местността
Пилити, представляващ имот № 004005, сега
представляващ поземлен имот с идентификатор
32706.4.5 с площ 4501 кв. м, при граници и съседи: 32706.34.12, 32706.4.6, 32706.4.37, 32706.4.4, и
да се постанови отнемане на недвижимия имот
в полза на държавата.
На основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за недействителна сделката, обективирана в нотариален
акт за покупко-продажба, вписан в Службата по
вписванията – Велики Преслав, под № 158, том
12, дв. вх. рег. № 3903 от 7.11.2016 г., с която ЕТ
„Мобидик – Даниел Пенчев“ продава на Дилян
Даниелов Пенчев и Даная Даниелова Пенчева
недвижим имот, намиращ се в землището на гр.
Велики Преслав, област Шумен, ЕК АТТЕ 58222,
а именно: нива с площ 2,950 дка, трета категория,
в местността Каваците, представляващ имот
№ 304008, сега представляващ поземлен имот
с идентификатор 58222.604.8, с площ 2950 кв. м,
при граници и съседи: 58222.604.9, 58222.604.22,
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58222.604.6, 58222.604.7; недвижим имот, намиращ се в землището на гр. Велики Преслав,
област Шумен, ЕК АТТЕ 58222, а именно: овощна
градина с площ 0,740 дка, четвърта категория,
в местността Девя Бою, представляващ имот
№ 332029, сега представляващ поземлен имот с
идентификатор 58222.632.29, с площ 740 кв. м,
при граници и съседи: 58222.632.35, 58222.632.41,
58222.633.30, 58222.632.28; недвижим имот, намиращ се в землището на гр. Велики Преслав,
област Шумен, ЕК АТТЕ 58222, а именно: нива
с площ 3 дка, трета категория, в местността
Блажка лъка, представляващ имот № 339012, сега
представляващ поземлен имот с идентификатор
58222.639.12 с площ 3000 кв. м, при граници и
съседи: 58222.639.13, 58222.639.16, 58222.639.17,
58222.639.11, 58222.639.26; недвижим имот, намиращ се в землището на гр. Велики Преслав,
област Шумен, ЕК АТТЕ 58222, а именно: нива с
площ 1 дка, трета категория, в местността Карши баир, представляващ имот № 347011, сега
представляващ поземлен имот с идентификатор
58222.647.10, с площ 1000 кв. м, при граници и
съседи: 58222.647.11, 58222.648.13, 58222.647.9,
58222.646.19, и недвижим имот, намиращ се в
землището на гр. Велики Преслав, област Шумен,
ЕК АТТЕ 58222, а именно: нива – с площ 2 дка,
трета категория, в местността Мералък, представляващ имот № 370004, сега представляващ поземлен имот с идентификатор 58222.670.5, с площ
2001 кв. м, при граници и съседи: 58222.671.12,
58222.670.6, 58222.670.1, 58222.670.26, 58222.670.4,
и да се постанови отнемане на недвижимите
имоти в полза на държавата.
На основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви
за недействителна сделката, обективирана в
нотариален акт за дарение, вписан в Службата по вписванията – Шумен, под № 47, том 14,
дело № 2753/2016 г. от 3.08.2016 г., с която ЕТ
„Мобидик – Даниел Пенчев“ продава на Дилян
Даниелов Пенчев и Даная Даниелова Пенчев
1/3 идеална част от недвижим имот, намиращ
се в землището на с. Велино, община Шумен,
област Шумен, ЕКАТТЕ 10464, а именно: посевна площ с площ 13,582 дка, трета категория, в
местността Предна зихвия, представляващ имот
№ 071015, при граници и съседи: имот № 071041,
№ 071004, № 071027, № 071028, № 071029, № 000040,
№ 071009, № 071005, и да се постанови отнемане
на идеалните части от недвижимия имот в полза
на държавата.
На основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за недействителна сделката, обективирана в нотариален
акт за покупко-продажба, вписан в Службата
по вписванията – Шумен, под № 157, том № 21,
дв. вх. рег. № 7985 от 10.11.2016 г., с която ЕТ
„Мобидик – Даниел Пенчев“ продава на Дилян
Даниелов Пенчев и Даная Даниелова Пенчев
недвижим имот, намиращ се в землището на с.
Илия Блъсково, община Шумен, област Шумен, а
именно: ливада с площ 2,501 дка, пета категория,
в местността Ливади Каваджик, представляващ
имот № 014029, понастоящем представляващ
поземлен имот с идентификатор 32706.14.29, с
площ по скица 2500 кв. м, при граници и съседи:
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32706.14.98, 32706.14.30, 32706.14.99, 32706.14.29, и
да се постанови отнемане на недвижимия имот
в полза на държавата.
На основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за недействителна сделката, обективирана в нотариален
акт за покупко-продажба, вписан в Службата по
вписванията – Шумен, под № 38, том 19, дв. вх. рег.
№ 6805 от 25.09.2014 г., с която ЕТ „Мобидик – Даниел Пенчев“ продава на Дилян Даниелов Пенчев
и Даная Даниелова Пенчев 1/2 идеална част от
недвижим имот, намиращ се в землището на с.
Илия Блъсково, община Шумен, област Шумен,
ЕКАТТЕ 32706, а именно: поземлен имот с идентификатор 32706.26.1, с площ 4073 кв. м, с трайно
предназначение на територията: земеделска, и начин
на трайно ползване: нива, в местността Юртлук,
при граници и съседи: 32706.1.87, 32706.26.19,
32706.26.18, 32706.26.2, 32706.26.41; 1/2 идеална
част от недвижим имот, намиращ се в землището на с. Илия Блъсково, община Шумен, област
Шумен, ЕКАТТЕ 32706, а именно: поземлен имот
с идентификатор 32706.12.35, с площ 4526 кв. м, с
трайно предназначение на територията: земеделска,
и начин на трайно ползване: нива, в местността
Новите места, при граници и съседи: 32706.12.55,
3276.12.34, 32706.12.4, 32706.12.3, 32706.12.36, и да
се постанови отнемане на идеалните части от
недвижимите имоти в полза на държавата.
На основание чл. 64, т. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ да се обяви за недействителна сделката, обективирана в нотариален
акт за покупко-продажба, вписан в Службата
по вписванията – Търговище, под № 148, том
16, дв. вх. рег. № 5672 от 7.11.2016 г., с която ЕТ
„Мобидик – Даниел Пенчев“ продава на Дилян
Даниелов Пенчев и Даная Даниелова Пенчев
недвижим имот, намиращ се в землището на с.
Дългач, община Търговище, а именно: лозе с площ
12,956 дка, трета категория, в местността Пандъклък, представляващ поземлен имот № 014096,
при граници и съседи: имот № 014030, № 014028,
№ 014095, № 014029, и да се постанови отнемане
на недвижимия имот в полза на държавата.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху описаните суми най-късно в първото заседание по
делото, насрочено за 20.06.2018 г. от 14 ч.
2729
Великотърновският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 620, ал. 3 от ТЗ
призовава кредиторите на длъжника „Строймаркет – Петър Ночев“ – ЕООД (в несъстоятелност),
със седалище и адрес на управление: гр. Лясковец,
ул. Трети март № 90, с ЕИК 200049113, по т.д.
№ 27/2016 г. по описа на ВТОС, да се явят в съдебно заседание на 11.04.2018 г. от 15 ч. по ч.т.д.
№ 241/2017 г. по описа на ВТОС, образувано по
жалба на „Строймаркет – Петър Ночев“ – ЕООД,
г р. Л ясковец, общ ина Велико Търново, ул.
Трети март № 90, за отмяна решение на събрание на кредиторите на „Строймаркет – Петър
Ночев“ – ЕООД (н), ЕИК 200049113, по т.д.
№ 27/2016 г. на ВТОС, проведено на 13.12.2017 г.
Заседанието ще се проведе в Окръжния съд – Велико Търново, ул. Васил Левски № 16.
2710
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Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП вписва по парт. № 413, т. 13, р. Х, стр.
110, по ф.д. № 762/2017 г. с решение от 16.02.2018 г.
за политическа партия с наименование „Подем“:
седалище и адрес на управление – София, район
„Младост“, бул. Цариградско шосе № 113А, ет. 3,
стая 314; уставът на политическата партия е приет
на учредително събрание, проведено на 14.10.2017 г.,
и представлява неразделна част от настоящото
решение; вписва Национален комитет на партията
в състав: Александър Цветков Богданов, Ангел
Стоянов Бончев, Велко Асенов Атанасов, Венцислав
Пенчев Генков, Димитър Генчев Пейков, Димитър
Герасимов Паргов, Диян Тодоров Георгиев, Иван
Константинов Коняров, Йордан Димитров Караниколов, Крум Васков Пенчев, Малин Георгиев
Янков, Милена Тодорова Рачева, Павлина Петрова
Иванова, Петко Грозев Едрев, Петър Борисов Контев, Стефан Христосков Богданов, Стоян Василев
Стоянов, Уилям Джеймс Гоги, Христо Стефанов
Милев, Христофор Петков Дочев, Чавдар Стефанов
Младенов; вписва Общопартиен контролен съвет
от членове: Илиянка Николаева Георгиева – председател, Цветелина Нотева Христова – член, и
Йордан Димитров Караниколов – член. Партията
се представлява от двамата председатели на партията Александър Цветков Богданов и Христофор
Петков Дочев заедно и поотделно.
2733
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 606/2009 г.
с решение от 17.01.2018 г. за политическа партия с
наименование „Възраждане на отечеството“, както
следва: вписва нов председател и представляващ
партията: Красимир Георгиев Кузманов; вписва нов
Национален политически съвет в състав: Красимир
Георгиев Кузманов, Янчо Пенев Киров, Валентин
Груев Григоров, Стефан Любомиров Бояджиев,
Петър Димитров Пандурски, Емил Димитров
Миланов, Димчо Стоянов Гогов, Людмил Дочев
Георгиев, Бърза Цветкова Няголова, Димо Митев Динев, Християн Любомиров Койнов, Сашо
Димитров Стаматов, Димитър Христев Кетев;
заличава досегашните членове на Общопартийната
контролна комисия и вписва нова Общопартийна контролна комисия в състав: Ели Божилова
Кощрова – председател ОПКК, Николай Петров
Траянов, Цвятко Александър Няголов; вписва
изменения и допълнения в устава на политическа партия „Възраждане на отечеството“, приети
с решения на Редовен конгрес на политическа
партия „Възраждане на отечеството“, проведено на 30.09.2017 г.; вписва промяна в адреса на
управление на партията – София, ул. Д-р Стоян
Чомаков № 4А, Търговски център, офис 56, ж.к.
Младост, п.к. 1750.
2734

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Съюза по хранителна промишленост към ФНТС – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на 24.04.2018 г. в 10,30 ч. в Националния дом за наука и техника, София, ул. Г.
С. Раковски № 108, ет. 2, зала № 3, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на управителния
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съвет за 2017 г.; 2. приемане отчета на контролния
съвет за 2017 г.; 3. приемане бюджета на съюза
за 2018 г.; 4. приемане на програма на съюза за
2018 г.; 5. избор на делегати за общо събрание на
ФНТС; 6. разни.
2719
50. – Управителният съвет на Българската федерация по ски – София, на основание
чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на БФСки на 10.05.2018 г. в 10 ч. в
София, сградата на Министерството на младежта
и спорта, ет. 5, зала № 5, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчета на УС за 2017 г.; 2.
приемане на годишния счетоводен отчет на
федерацията за 2017 г. и доклада на експертсчетоводителя; 3. освобождаване от отговорност
на председателя и членовете на УС за дейността
през отчетния период; 4. избор на председател и
членове на УС на БФСки; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за отчетната 2018 г.; 6.
приемане на бюджет на федерацията за 2018 г.;
7. приемане на промени в устава на БФСки; 8.
разни. Регистрацията на представителите на
колективните членове и техните пълномощници
започва в 9 ч. на 10.05.2018 г. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще започне в 11 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
2761
1. – Управителният съвет на сдружение „Света Мелания“, София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 10.05.2018 г. в 10 ч. в седалището на сдружението: София, бул. Черни връх № 18, вх. Б, ет. 9,
ап. 33, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет за 2017 г. и доклада на
УС за дейността на сдружението; 2. освобождаване
от отговорност на членовете на управителния
съвет; 3. приемане на решение за прекратяване
на сдружението и ликвидация на същото, избор
на ликвидатор и определяне на срок за ликвидацията; 4. разни. Канят се всички членове на
сдружението да присъстват на общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час
и ще се проведе в 11 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
2760
Мариан Ангелов Велев – ликвидатор на Спортен клуб „Титан“ – Асеновград, в ликвидация
по ф.д. № 2023/2001 г. на Пловдивския окръжен
съд, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка
с разпоредбите от устава на сдружението свиква
общо събрание на 31.05.2018 г. в 10 ч. в сградата
на седалището на сдружението – Асеновград, ул.
Асенова крепост № 31, при следния дневен ред:
1. доклад на ликвидатора за счетоводния баланс
на СК „Титан“ към датата на приключване на
производството по ликвидация; приемане на
счетоводния баланс и на пояснителния доклад
към него; 2. годишен отчет на ликвидатора;
приемане на годишния отчет на ликвидатора; 3.
освобождаване на ликвидатора от отговорност;
4. решение за разпределение на имуществото
на сдружението; 5. решение за заличаване на
сдружението. На основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
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при липса на кворум събранието се отлага за
11 ч. при същия дневен ред, на същото място и
ще се счита за законно независимо от броя на
присъстващите членове.
2762
12. – Управителният съвет на Сдружението
на Югозападните общини, Благоевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 1, т. 1
от устава свиква общо събрание на 19.04.2018 г.
в 11,30 ч. в зала 5 на Община Благоевград, пл.
Георги Изми рлиев – Македон чето № 1, п ри
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
СЮЗО за 2017 г.; 2. финансов отчет на СЮЗО
за 2017 г.; 3. отчет на контрольора за 2017 г.;
4. избор на членове на управителния съвет; 5.
избор на председател и заместник-председател
на УС; 6. избор на контрольор и заместникконтрольор; 7. приемане на работна програма
за 2018 г.; 8. приемане на бюджет за 2018 г.; 9.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място независимо от броя
на присъстващите.
2718
1. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Средногорец“ – Брезово,
на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и протокол
№ 1 от 16.01.2018 г. от заседание на УС на дружеството свиква общо събрание на сдружението на
20.04.2018 г. в 17 ч. в административната сграда
на сдружението – гр. Брезово, ул. Г. Димитров
№ 8, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС на сдружението за 2017 г.; 2. годишен
баланс и отчет за приходите и разходите през
2017 г.; 3. отчет за дейността на контролния
съвет за 2017 г.; 4. приемане на финансовия
план и щатно разписание за 2018 г.; 5. избор на
представители на сдружението в общото събрание на НЛРС – СЛРБ; 6. определяне размера на
членския внос за 2019 г.; 7. промени в устава; 8.
разни. При липса на кворум за провеждане на
общо събрание на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
2685
3. – Управителният съвет на Училищно настоятелство при СУ „Юрий Гагарин“ – Бургас,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 17.05.2018 г. в 17 ч. в сградата на СУ
„Юрий Гагарин“ – Бургас, в к/с Зорница, бл. 46,
ет. 4, при следния дневен ред: 1. освобождаване
на членовете на управителния съвет на Училищното настоятелство при СУ „Юрий Гагарин“ до
момента поради изтичане на мандата; 2. избор
на нови членове на управителния съвет на Училищното настоятелство при СУ „Юрий Гагарин“;
3. освобождаване на членовете на контролния
съвет на Училищното настоятелство при СУ
„Юрий Гагарин“ до момента поради изтичане на
мандата; 4. избор на нови членове на контролния
съвет на Училищното настоятелство при СУ
„Юрий Гагарин“; 5. приемане на нов устав на
Училищното настоятелство. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
2735
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2. – Управителният съвет на СК „Галата
2009“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 21.06.2018 г.
в 17 ч. във Варна в Спортен комплекс „Приморски“ при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет; 2. отчетен доклад на
контролния съвет; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
2712
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Девня – Марцианопол“, ЕИК
175467474, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 10, ал. 1 от устава свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 27.04.2018 г.
в 11 ч. в заседателната зала на Община Девня
на адрес: гр. Девня, бул. Съединение № 78, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
освобождаване по тяхна молба на членовете на
управителния съвет Свилен Янчев Шитов, Гани
Кръстев Ганев и Мартин Илиев Иванов и освобождаването им от отговорност на основание
чл. 9, ал. 1, т. 3 от устава на сдружението; 2.
вземане на решение за избор на нови членове
на управителния съвет на основание чл. 9, ал. 1,
т. 3 от устава на сдружението; 3. приемане на
изменения в устава на сдружението; 4. прекратяване на членството на членове и прием на
нови членове; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и се провежда независимо
от броя на присъстващите членове.
2739
3. – Управителният съвет на „Хандбален
клуб „Локомотив“ – Каспичан, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
клуба съгласно чл. 24 от устава и протоколно
решение № 1 на управителния съвет от заседание,
проведено на 28.02.2018 г., на 19.05.2018 г. в 16 ч.
в залата на Пенсионерския клуб – Каспичан,
ул. Мадарски конник № 56, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на ХК „Локомотив“
за периода 15.05.2017 г. – 18.05.2018 г.; 2. финансов отчет на ХК „Локомотив“ за периода
15.05.2017 г. – 18.05.2018 г.; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
2686
8. – Управителният съвет на „Асоциация
за развъждане на месодайните породи говеда
в България“ – Сливен, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква събрание на Върховния колективен орган (ВКО) на 26.04.2018 г. в 10 ч. в Сливен, ул. Великокняжевска, зала „Галерия“, хотел
„Национал“, при следния дневен ред: 1. приемане
и освобождаване на членове на асоциацията; 2.
обсъждане на организационни и други проблеми,
които следва да бъдат решени на това и/или на
следващото събрание на КВО и/или на ОС.
2713
9. – Управителният съвет на „Асоциация за
развъждане на месодайните породи говеда в България“ – Сливен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
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свиква общо събрание на 26.04.2018 г. в 12 ч. в
Сливен, ул. Великокняжевска, зала „Галерия“,
хотел „Национал“, при следния дневен ред: 1.
приемане на финансов отчет за 2017 г. и доклад
за дейността; 2. приемане на отчет за дейността
на УС и КС; 3. промяна на устава, съобразен с
извършените промени в ЗЮЛНЦ през 2018 г., в
т.ч. начин на свикване на ОС и ВКО; 4. промяна
в съставите и числеността на УС и КС.
2714
6. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
Основно училище „Христо Смирненски“ – Хасково, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 29 във
връзка с чл. 30, ал. 1 и 2 от устава на сдружението
и Решение № 1 по т. 1 (съгласно протокол от
6.03.2018 г., изготвен при проведено заседание на
Съвета на настоятелите) свиква общо събрание
на 31.05.2018 г. в 17,30 ч. в сградата на Основно
училище „Христо Смирненски“ – Хасково, бул.
Съединение № 16, ет. 2, учителска стая, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния
доклад за дейността на сдружението за 2017 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на
сдружението за 2017 г. и отчитане на прихо-
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дите и разходите за периода от 1.01.2018 г. до
31.05.2018 г.; 3. приемане на бюджета за 2018 г.; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 1 от устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден, на
същото място в 18,30 ч. при същия дневен ред.
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4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тенис-ски-голф клуб Комарево
89“, с. Комарево, област Плевен, на основание
чл. 18 от устава на сдружението и чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно общо
събрание на 24.05.2018 г. в 17 ч. в с. Комарево,
община Долна Митрополия, област Плевен, ул.
Хан Омуртаг 24, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС; 2. освобождаване и
избор на нови членове на УС; 3. освобождаване
и избор на нови членове на контролния съвет;
4. промени в устава; 5. определяне размера на
членския внос. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, т. 4 от устава
събранието се отлага с един час по-късно и се
провежда при същия дневен ред независимо
колко членове са се явили.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2018 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 2018 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, София 1164, ул. Йоан Екзарх № 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му,
са: за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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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