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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателния
кодекс (oбн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29
от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от
1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3
от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г.,
бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм.,
бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр.,
бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр.,
бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г.,
бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.;
попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от
1995 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102
от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от
1997 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83,
85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от
1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от
2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92
от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76,
86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г.,
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67
и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и
102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и
60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17,
61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47
от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95
от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55
от 2018 г. и бр. 1 и 7 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 93 се създава т. 31:
„31. Престъплението е извършено „в условията на домашно насилие“, ако е предшествано от системно упражняване на физическо,
сексуално или психическо насилие, поставяне
в икономическа зависимост, принудително

ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и е осъществено спрямо
възходящ, низходящ, съпруг или бивш съпруг,
лице, от което има дете, лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско
съжителство, или лице, с което живеят или
е живяло в едно домакинство.“
§ 2. В чл. 116, ал. 1 се създава т. 6а:
„6а. извършено в условията на домашно
насилие;“.
§ 3. В чл. 131, ал. 1 се създава т. 5а:
„5а. в условията на домашно насилие;“.
§ 4. В чл. 142, ал. 2 се създава т. 5а:
„5а. деянието е извършено в условията на
домашно насилие;“.
§ 5. В чл. 142а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Ако деянието по ал. 1 е извършено в
условията на домашно насилие, наказанието е
лишаване от свобода от три до десет години.“
2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
§ 6. В чл. 143 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Ако деянието по ал. 1 е извършено в
условията на домашно насилие, наказанието е
лишаване от свобода от три до десет години.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 7. В чл. 144, ал. 3 след думите „точки 6
и 8“ се поставя запетая и се добавя „или е
извършено в условията на домашно насилие“.
§ 8. В глава втора, раздел V на Особената
част се създава чл. 144а:
„Чл. 144а. (1) Който системно следи другиго
и това би могло да възбуди основателен страх
за живота или здравето му, или за живота или
здравето на негови ближни, ако извършеното
не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до една година
или пробация.
(2) Следене по ал. 1 е всяко поведение със
заплашителен характер срещу конкретно лице,
което може да се изразява в преследване на
другото лице, показване на другото лице, че е
наблюдавано, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства
за комуникация.
(3) Ако деянието е извършено в условията
на домашно насилие, наказанието е лишаване
от свобода до пет години.“
§ 9. В чл. 161 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За лека телесна повреда по чл. 130 и
чл. 131, ал. 1, точки 3 – 5, за лека и средна
телесна повреда по чл. 132, за престъпленията
по чл. 144, ал. 1, чл. 145, 146 – 148а, както
и за телесна повреда по чл. 132, 133 и 134,
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причинена на възходящ, низходящ, съпруг,
брат или сестра, наказателното преследване
се възбужда по тъжба на пострадалия.“
2. В ал. 2 думите „За престъпления по
чл. 133, чл. 135, ал. 1, 3 и 4 и чл. 139 – 141“ се
заменят със „За телесна повреда по чл. 129,
причинена на възходящ, низходящ, съпруг,
брат или сестра, както и за престъпления
по чл. 133, чл. 135, ал. 1, 3 и 4, чл. 139 – 141
и чл. 144а, ал. 1“.
§ 10. Член 177 се изменя така:
„Чл. 177. (1) Който принуди другиго да
встъпи в брак, като употреби за това сила,
заплашване или злоу пот реба с власт, се
наказва с лишаване от свобода от една до
шест години.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на
лице, което отвлече другиго, с цел да го
принуди да встъпи в брак.
(3) Наказанието по ал. 1 се налага и на
лице, което, с цел да принуди другиго да
встъпи в брак, чрез въвеждане в заблуждение го склони да премине на територията
на друга държава.
(4) Наказанието по ал. 1 се налага и на
лице, което по какъвто и да е начин склонява
лице, което не е могло да разбира свойството
и значението на извършеното, да встъпи в
брак или да премине на територията на друга
държава с цел да го принуди да встъпи в брак.
(5) Наказанието е лишаване от свобода
от три до осем години, когато деянието по
предходните алинеи е извършено:
1. от родител, друг сродник или настойник;
2. по отношение на непълнолетно лице;
3. по отношение на две или повече лица;
4. с користна цел.“
§ 11. В чл. 182, ал. 2 думите „или глоба
от сто до триста лева“ се заменят с „и глоба
от две хиляди до пет хиляди лева“, а думите
„или с глоба до три хиляди лева“ се заменят с
„и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева“.
§ 12. Член 190 се изменя така:
„Чл. 190. (1) Който принуди другиго да
заживее съпружески с някого, като употреби
за това сила, заплашване или злоупотреба с
власт, се наказва с лишаване от свобода от
една до шест години.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на
лице, което отвлече другиго, с цел да го
принуди да заживее съпружески с някого.
(3) Наказанието по ал. 1 се налага и на
лице, което, с цел да принуди другиго да
заживее съпружески с него или с друго лице,
чрез въвеждане в заблуждение го склони да
премине на територията на друга държава.
(4) Наказанието по ал. 1 се налага и на
лице, което по какъвто и да е начин склонява
лице, което не е могло да разбира свойството
и значението на извършеното, да заживее
съпружески с другиго.
(5) Наказанието е лишаване от свобода
от три до осем години, когато деянието по
предходните алинеи е извършено:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

1. от родител, друг сродник или настойник;
2. по отношение на непълнолетно лице;
3. по отношение на две или повече лица;
4. с користна цел.“
§ 13. В чл. 191 ал. 4 се отменя.
§ 14. Създава се нов чл. 193а:
„Чл. 193а. За престъпление по чл. 182, ал. 2
наказателното преследване се възбужда по
тъжба на пострадалия.“
§ 15. В чл. 296 се създава ал. 4:
„(4) Ако деянието по ал. 1 е извършено
повторно, наказанието е лишаване от свобода
от една до пет години.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. (1) Неприключените до влизането в
сила на този закон производства по чл. 177
и чл. 190 се довършват по досегашния ред.
(2) Неприключените до влизането в сила на
този закон съдебни производства по чл. 182,
ал. 2 се довършват по досегашния ред.
§ 17. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г.,
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32,
39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от
2017 г., бр. 7 и 44 от 2018 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2018 г. – бр. 87
от 2018 г.; изм., бр. 96 от 2018 г. и бр. 7 от
2019 г.) се правят следните допълнения:
1. Създава се чл. 67а:
„Информиране на пострадалия със специфични нужди от защита във връзка с мерките
за неотклонение
Чл. 67а. Прокурорът в досъдебното производство и съдът в съдебното производство
незабавно уведомяват пострадалия със специфични нужди от защита в случаите, когато:
1. обвиняемият наруши взетата мярка за
неотклонение домашен арест или задържане
под стража;
2. взетата мярка за неотклонение домашен
арест или задържане под стража бъде отменена или заменена с подписка или гаранция.“
2. Създава се чл. 417а:
„Информиране на пострадалия със специфични нужди от защита за освобождаването
на осъдения
Чл. 417а. В случаите на чл. 415 или 417
съответният прокурор незабавно уведомява пострадалия със специфични нужди от защита.“
§ 18. В Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (обн., ДВ,
бр. 25 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г.,
бр. 32 и 73 от 2010 г., бр. 81 от 2011 г., бр. 103
от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 42 и 79 от 2015 г., бр. 32 и 81 от
2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и бр. 7 от 2019 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 15, ал. 1 се създава т. 6а:
„6а. незабавно уведомява пострадалия със
специфични нужди от защита в случаите на
чл. 54, ал. 2;“.
2. В чл. 54:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) В досието по ал. 1 се съхраняват и
данни, необходими за незабавното уведомяване
на пострадалия в случаите, когато лишеният
от свобода:
1. избяга;
2. временно ще напусне мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода при
мярка за поощрение по чл. 98, ал. 1, т. 6 – 9;
3. бъде освободен в случаите на чл. 176.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Създава се чл. 245а:
„Чл. 245а. Когато обвиняемият или подсъдимият наруши взетата мярка за неотклонение
задържане под стража, незабавно се уведомява
прокурорът в досъдебното производство или
съдът, който разглежда делото.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 7 февруари 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
943

РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питане от
народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на
регионалното развитие и благоустройството
Петя Аврамова относно политиката на министерството по въвеждането в действие на
електронните винетки
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството на всеки два
месеца да представя информация за напредъка
по въвеждане в експлоатация на електронната
система за таксуване на база време и разстояние пред Комисията по регионална политика,
благоустройство и местно самоуправление.
2. В срок до 31 март 2019 г. министърът на
регионалното развитие и благоустройството
да създаде Обществен консултативен съвет
по въвеждане на електронната система за
таксуване на база време и изминато разстояние с участието на партньорски институции
и браншови организации.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 15 февруари 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1272
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето
и публичното оповестяване на документите
и изслушването им в Комисията по правни
въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник-председатели и секретар на
Централната избирателна комисия
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8
от Конституцията на Република България във
връзка с чл. 46, ал. 4 – 9 и чл. 47 от Изборния
кодекс и чл. 93 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията
и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и
публичното оповестяване на документите и
изслушването им в Комисията по правни
въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник-председатели и секретар на
Централната избирателна комисия:
І. Предлагане на членове на Централната
избирателна комисия и представяне на документите им.
1. Българските неправителствени организации може да правят предложения за членове
на Цент ралната избирателна комиси я до
народните представители и парламентарните
групи в 12-дневен срок от приемането на тези
правила от Народното събрание.
2. Предложени ята за членове на Централната избирателна комисия се правят
от народни представители, парламентарни
групи, както и от партии и коалиции, които
имат избрани с техните кандидатски листи
членове на Европейския парламент, но не са
парламентарно представени, в писмена форма
чрез деловодството на Народното събрание до
Комисията по правни въпроси в 14-дневен срок
от приемането на тези правила от Народното
събрание. Когато народен представител или
парламентарна група направи предложение въз
основа на предложение на неправителствена
организация по т. 1, това се отбелязва в него.
3. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния
кандидат. Към предложението се прилагат
следните документи:
– писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
– подробна автобиография;
– заверено от кандидата копие от диплома
за завършено висше образование с минимална
образователно-квалификационна степен „магистър“; препоръчително е висшето образование да е по право, информатика и компютърни
науки, математика, обществени комуникации
и информационни науки, политически науки
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и социология; удостоверение за юридическа
правоспособност, ако висшето образование е
по специалност „Право“;
– документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно
чл. 50, ал. 1, т. 3 или ал. 2 от Изборния кодекс;
– писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия по образец – приложение № 2
към решението;
– дек ларац и я по образец, свърза на с
изискванията по чл. 50, ал. 1, т. 1 от Изборния
кодекс – приложение № 3 към решението.
Обстоятелството по чл. 50, ал. 3, т. 1 от
Изборния кодекс се установява служебно от
администрацията на Народното събрание.
ІІ. Публично оповестяване на документите.
1. Предложенията заедно с документите по
раздел І се публикуват на специализирания
тематичен сайт на интернет страницата на
Народното събрание в срок не по-късно от
7 дни преди изслушването. Публикуват се
името и мотивите на народния представител,
направил предложението. Публикуването на
предложенията и документите се извършва в
съответствие със Закона за защита на личните
данни и Закона за защита на класифицираната
информация.
2. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации
не по-късно от три дни преди изслушването на
кандидатите може да представят на Комисията
по правни въпроси становища за кандидатите,
включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. Средствата за масово осведомяване
могат да изпращат в Комисията по правни
въпроси въпроси към кандидатите, които да
им бъдат поставени. Анонимни становища и
сигнали не се разглеждат. Становищата и въп
росите се изпращат по пощата на адрес: гр.
София, пл. „Княз Александър I“ № 1, Комисия
по правни въпроси, или по електронен път на
e-mail: kpv1@parliament.bg. Становищата и въп
росите се публикуват на интернет страницата
на Народното събрание в срок до три дни от
получаването им при спазване изискванията
на Закона за защита на личните данни. Не се
публикуват конкретни данни, съставляващи
класифицирана информация, както и факти
от личния живот на лицата.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия.
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за
достъп и разкриване на документите и за
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обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия се прави от председателя на Комисията
по правни въпроси.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на предложените членове
на Централната избирателна комисия.
1. Комисията по правни въпроси изслушва предложените за членове на Централната
избирателна комисия лица, които отговарят
на изискванията за заемане на длъжността
по чл. 50 от Изборния кодекс.
2. Изслушването се провежда на открито
заседание на Комисията по правни въпроси,
което се излъчва в реално време чрез интернет
страницата на Народното събрание.
3. Комисията по правни въпроси изслушва
вносителя на предложението по поредността
на внасянето му, като кандидатът се представя
в изложение до 2 минути.
4. На кандидата се предоставя възможност да допълни данни от професионалната
си биография, както и да изложи виждането
си за дейността на Централната избирателна
комисия, в изложение до 5 минути.
5. Народните представители може да задават въпроси към кандидата, включително
и такива, постъпили при условията и по реда
на раздел II, т. 2. Времето за изложение на
въпросите е до 2 минути.
6. След изчерпване на зададените въпроси
на кандидата се предоставя възможност за
отговор в изложение до 3 минути.
7. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата.
8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
интернет страницата на Народното събрание.
9. Комисията по правни въпроси на основание чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изготвя
доклад от изслушването на кандидатите.
10. След провеж дането на публичната
процедура:
а) парламентарно представените партии и
коалиции правят предложение до Народното
събрание за избор на председател, заместникпредседатели и секретар на Централната избирателна комисия в двудневен срок от изслушването, като предлагат и проект за решение;
б) парламентарно представените партии
и коалиции, както и партиите и коалициите,
които имат избрани с техните кандидатски
листи членове на Европейския парламент, но
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не са парламентарно представени, в срока по
буква „а“ правят предложения до президента
на републиката за назначаване на останалите
членове на Централната избирателна комисия
при спазване изискването на чл. 46, ал. 8 от
Изборния кодекс.
11. В случаите по чл. 46, ал. 9 от Изборния
кодекс за незаетите места се предлагат лица,
участвали в изслушването по този раздел. Когато
предложените лица, участвали в изслушването,
са по-малко от необходимия брой членове на
Централната избирателна комисия, се открива
нова процедура за избор за незаетите места.
V. Избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия.
1. Заседанието на Народното събрание се
излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С
решение на Народното събрание на заседанието
може да присъстват предложените кандидати.
2. Комисията по правни въпроси представя
доклад от проведеното изслушване.
3. Кандидатите се представят от вносител
на предложението за председател, заместникпредседатели и секретар на Централната избирателна комисия в изложение до 2 минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание.
5. Народното събрание избира поотделно
председателя, заместник-председателите и секретаря на Централната избирателна комисия.
6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко
кандидати за една длъжност, гласуването
се извършва по азбучен ред на собствените
имена на кандидатите, освен ако Народното
събрание реши друго.
7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители, избран
е кандидатът, получил най-много гласове „за“.
8. Когато никой от кандидатите не получи
необходимите гласове, се провежда повторно
гласуване, в което участват двамата кандидати,
получили най-много гласове „за“.
9. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за
откриване на нова процедура за избор.
VІ. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна
в декларираните обстоятелства по чл. 35,
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
1. След приключване на процедурата за
избор по реда на раздел V избраните председател, заместник-председатели и секретар на
Централната избирателна комисия подават
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дек ларация за несъвместимост по чл. 35,
ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 50, ал. 3
от Изборния кодекс по образец – приложение
№ 4 към решението.
2. При промяна на декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 се подава
декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по
образец – приложение № 5 към решението.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 21 февруари 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Приложение № 1
към Решение за приемане на Процедурни
правила за условията и реда за предлагане на
членове на Централната избирателна комисия,
представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването им в Комисията
по правни въпроси, за предлагане и избор на
председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................... ,
ЕГН ……………………, л. к. № ................................... ,
изд. на …...……………… от МВР................................ ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за ....
..................................................................................
................................. г.

Декларатор: ....................

Приложение № 2
към Решение за приемане на Процедурни
правила за условията и реда за предлагане на
членове на Централната избирателна комисия,
представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването им в Комисията
по правни въпроси, за предлагане и избор на
председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................... ,
ЕГН ……………………, л. к. № ................................... ,
изд. на …...……………… от МВР................................ ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия.
................................. г.

Декларатор: ....................
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Приложение № 3
към Решение за приемане на Процедурни
правила за условията и реда за предлагане на
членове на Централната избирателна комисия,
представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването им в Комисията
по правни въпроси, за предлагане и избор на
председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................... ,
ЕГН ……………………, л. к. № ................................... ,
изд. на …...……………… от МВР................................ ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
отговарям на изискванията за член на Централната избирателна комисия по чл. 50, ал. 1,
т. 1 от Изборния кодекс.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
................................. г.
Декларатор: ....................

Приложение № 4
към Решение за приемане на Процедурни
правила за условията и реда за предлагане на
членове на Централната избирателна комисия,
представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването им в Комисията
по правни въпроси, за предлагане и избор на
председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество във връзка с чл. 50,
ал. 3 от Изборния кодекс
Долуподписаният/ата ..................................... ,
ЕГН ……………………, л. к. № ................................... ,
изд. на …...……………… от МВР................................ ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
не са налице основанията по чл. 50, ал. 3 от
Изборния кодекс.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
................................. г.
Декларатор: ....................

Приложение № 5
към Решение за приемане на Процедурни
правила за условията и реда за предлагане на
членове на Централната избирателна комисия,
представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването им в Комисията
по правни въпроси, за предлагане и избор на
председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
Долуподписаният/ата ..................................... ,
ЕГН ……………………, л. к. № ................................... ,
изд. на …...……………… от МВР................................ ,
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата .......……………….. г. е настъпила промяна
в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, като е
отпаднало/възникнало следното обстоятелство:
..................................................................................
..................................................................................
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
................................. г.
Декларатор: ....................
1323

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за
председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на
документите и изслушването на кандидатите
в Комисията по бюджет и финанси, както и
процедурата за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 5, ал. 1 от
Закона за Комисията за финансов надзор и
чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор,
представяне и публично оповестяване на
документите и изслушването на кандидатите
в Комисията по бюджет и финанси, както и
процедурата за избор от Народното събрание.
I. Предлагане на кандидати за председател
на Комисията за финансов надзор и представяне на документите им.
1. Предложение за кандидат за председател
на Комисията за финансов надзор се прави от
народни представители или от парламентарни
групи. Предложението се внася в писмена
форма до Комисията по бюджет и финанси
чрез председателя на Народното събрание в
7-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание.
2. Предложението за кандидат за председател на Комисията за финансов надзор се
придружава с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация
на кандидата. Към предложението се прилагат
следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата да бъде
предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;
б) декларация по чл. 4, ал. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор – приложение
№ 2 към решението;
в) писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
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български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия по образец – приложение № 3
към решението;
г) подробна автобиография;
д) заверено от кандидата копие от диплома
за завършено висше образование с минимална
образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на икономиката, финансите,
правото, математиката, информатиката и друга
подходяща с оглед надзора и регулирането на
небанковия финансов сектор специалност;
е) документи, удостоверяващи, че предложеният кандидат притежава добра репутация,
знания, умения и професионален опит и отговаря на изискването за трудов и/или служебен
стаж по специалността не по-малко от 5 години за последните 10 години; трудовият и/или
служебният стаж по специалността трябва да е
придобит съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2
от Закона за Комисията за финансов надзор.
3. Обстоятелствата по чл. 4, ал. 3, т. 1 от
Закона за Комисията за финансов надзор се
установяват служебно от администрацията на
Народното събрание.
II. Публично оповестяване на документите.
1. Предложението заедно с приложените
към него документи се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание в срок не
по-късно от 12 дни преди изслушването. Публикуването на предложението и документите
се извършва в съответствие с изискванията
на Закона за защита на личните данни.
2. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации
не по-късно от три дни преди изслушването
на кандидатите може да представят на Комисията по бюджет и финанси становища за
кандидатите, включващи и въпроси, които да
им бъдат поставени.
3. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по бюджет и
финанси въпроси към кандидатите, които да
им бъдат поставени. Анонимни становища и
сигнали не се разглеждат.
4. Становищата и въпросите се изпращат
по пощата на адрес: гр. София, пл. „Княз
Александър I“ № 1, Комисия по бюджет и
финанси, или по електронен път на e-mail:
budget@parliament.bg. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на
Закона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия.
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за
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достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия се прави от председателя на Комисията
по бюджет и финанси.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидатите.
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по бюджет и финанси
проверява представените документи и дали
кандидатите отговарят на изискванията за
заемане на длъжността.
2. Изслушването се провежда в открито
заседание на Комисията по бюджет и финанси,
което се излъчва в реално време в интернет
чрез интернет ст раницата на Народното
събрание.
3. Кандидатите се представят по азбучен
ред на собствените им имена от вносителите
на предложенията – до две минути на кандидат. Представянето включва и данни за
специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа
за кандидата.
4. Кандидатите представят тяхната концепция за дейността на Комисията за финансов
надзор – до 20 минути на кандидат.
5. Комисията по бюджет и финанси провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят
поотделно своите въпроси към кандидатите
за председател по азбучен ред на собствените
им имена – до две минути на народен представител за кандидат. След изчерпване на
зададените въпроси към съответния кандидат
от всички народни представители кандидатът
отговаря – до 10 минути.
6. Председателят на Комисията по бюджет
и финанси представя в резюме становищата
и въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание, на които не е получен
отговор – до две минути всяко.
7. Отговор на кандидата по представените
становища и поставените въпроси – до 10
минути.
8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така
и от съответния компетентен орган.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
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10. Комисията на основание чл. 93, ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание изготвя доклад от
изслушването на кандидатите. Към доклада
се прилага проект на решение за избор на
всеки кандидат за председател на Комисията
за финансов надзор.
11. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата.
V. Избор на председател на Комисията за
финансов надзор от Народното събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва в резюме
внесения доклад на Комисията по бюджет и
финанси.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути.
4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко
кандидати за председател на Комисията за
финансов надзор, гласуването се извършва
по азбу чен ред на собствените имена на
кандидатите, освен ако Народното събрание
реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители, избран
е кандидатът, получил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите не получи
необходимите гласове, се провежда повторно
гласуване, в което участват двамата кандидати,
получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за
откриване на нова процедура за избор.
VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна
в декларираните обстоятелства по чл. 35,
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
1. След приключване на процедурата за
избор по реда на раздел V избраният председател на Комисията за финансов надзор подава
декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1,
т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество във връзка с чл. 4, ал. 3, т. 2 – 7
и ал. 4 от Закона за Комисията за финансов
надзор по образец съгласно приложение № 4
към решението.
2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 председателят
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на Комисията за финансов надзор подава
декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 5 към решението.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 21 февруари 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Приложение № 1
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................... ,
ЕГН ……………………, л. к. № ................................... ,
изд. на …...……………… от МВР................................ ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за
длъжността .............................................................
Декларатор: ....................

Приложение № 2
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................... ,
с ЕГН ……………………, л. к. № ................................ ,
изд. на …...……………… от МВР................................ ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм български гражданин и нямам друго
гражданство.
Декларатор: ....................

Приложение № 3
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................... ,
ЕГН ……………………, л. к. № ................................... ,
изд. на …...……………… от МВР................................ ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп
и разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия.
Декларатор: ....................

Приложение № 4
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл. 4, ал. 5 във връзка с
ал. 3, т. 2 – 7 и ал. 4 от Закона за Комисията за
финансов надзор
Долуподписаният/ата ..................................... ,
ЕГН ……………………, л. к. № ................................... ,
изд. на …...……………… от МВР................................ ,
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. не съм обявен/а в несъстоятелност като
едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам
в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. не съм бил/а член на управителен или
контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през
последните две години, предхождащи датата на
решението за обявяване на несъстоятелността,
ако има неудовлетворени кредитори;
3. не съм управител, изпълнителен директор,
член на управителен или контролен орган или
неограничено отговорен съдружник на поднадзорно по смисъла на Закона за Комисията за
финансов надзор лице;
4. не съм съпруг/а, не се намирам във фактическо съжителство, не съм роднина по права или
съребрена линия до трета степен включително
или по сватовство до трета степен включително
с друг член на Комисията за финансов надзор
или с лице по т. 3 от тази декларация;
5. не упражнявам контрол върху поднадзорно
по смисъла на Закона за Комисията за финансов
надзор лице;
6. не притежавам пряко или чрез свързани
лица над 5 на сто от правата на глас в общото
събрание или от капитала на поднадзорно на
Комисията за финансов надзор лице;
7. не извършвам друга платена дейност по
смисъла на чл. 4, ал. 4 от Закона за Комисията
за финансов надзор.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата ………………….
Декларатор: ………………

Приложение № 5
към Решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
Долуподписаният/ата ..................................... ,
ЕГН ……………………, л. к. № ................................... ,
изд. на …...……………… от МВР................................ ,
в качеството ми на председател на Комисията
за финансов надзор
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата ……./………/………… г. е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства в
подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от
Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество,
като е отпаднало/възникнало следното обстоятелство:
..................................................................................
..................................................................................
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата ………………….
Декларатор: ………………
1324
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 266 на Министерск и я съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на труда и социалната политика (обн., ДВ,
бр. 91 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2, 18 и 57 от
2010 г., бр. 38 и 88 от 2011 г., бр. 58 от 2012 г.,
бр. 77 от 2013 г., бр. 86 и 88 от 2014 г., бр. 21
от 2015 г., бр. 56 от 2016 г. и бр. 67 и 68 от
2018 г.), в приложението към чл. 2, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „2325“ се заменя с „2323“.
2. В т. 2 числото „4717“ се заменя с „4716“.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика,
приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 91 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.; попр.,
бр. 3 от 2010 г., изм. и доп., бр. 18, 57 и 74 от
2010 г., бр. 38, 53 и 88 от 2011 г., бр. 22 и 58
от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 21 от 2015 г.,
бр. 56 от 2016 г. и бр. 67 от 2018 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9, ал. 1 думите „Връзки с обществеността“ се заменят с „Връзки с обществеността и протокол“.
2. В чл. 13 в основния текст думите „Връзки с обществеността“ се заменят с „Връзки с
обществеността и протокол“.
3. В чл. 17 т. 1 се изменя така:
„1. предоставят административни услуги
на заинтересованите страни в съответствие
с изискванията на внедрените системи за
управление;“.
4. В чл. 19, ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. разглежда и извършва проверки по
постъпили сигнали за несъвместимост, корупция и конфликт на интереси на служители в
министерството;“.
5. Раздел IIIа „Финансови контрольори“
се изменя така:
„Раздел IIIа
Финансов контрольор
Чл. 19а. (1) Финансовият контрольор e на
пряко подчинение на министъра и осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор с изключение на
случаите, в които предварителният контрол
се осъществява от финансовите контрольори
на Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение за
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законосъобразност по отношение на финансовата дейност на министерството.
(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор
се определят с вътрешни актове в съответствие
с указанията на министъра на финансите.
(4) Финансовият контрольор изготвя консолидираните Въпросник и Годишен доклад
за състоянието на системите за финансово
управление и контрол.“
6. В чл. 23б:
а) основният текст се изменя така:
„Чл. 23б. Дирекция „Стратегическо планиране, информационни технологии и административно обслужване“:“;
б) създава се нова т. 1:
„1. координира планирането и осъществява мониторинга и оценката на дейността на
министерството, като:
а) координира съставянето, актуализирането и оценката на изпълнението на стратегическия план и на оперативния план на
министерството;
б) координира дейностите по управление
на риска, действията на координаторите по
управление на риска на ниво дирекции, както
и поддържа и актуализира риск-регистъра на
министерството;
в) организира и координира изготвянето на
годишните цели на министерството по чл. 33а
от Закона за администрацията и на годишния
доклад за дейността на министерството по
чл. 45, ал. 5 от Закона за администрацията;
г) организира и координира дейностите за
осигуряване на обвързаност между стратегическия и оперативния план и програмния
формат на бюджета на министерството;“
в) досегашната т. 1 става т. 2 и в нея буква
„ж“ се отменя;
г) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея буква
„а“ се отменя;
д) създава се т. 4:
„4. прилага, развива и координира Системата за управление на сигурността на информацията и Системата за управление на
качеството в министерството.“
7. В чл. 24, т. 1 и т. 2, буква „а“ се отменят.
8. В приложението към чл. 15, ал. 2:
а) в наименованието числото „382“ се
заменя с „385“;
б) на ред „Инспекторат“ числото „6“ се
заменя с „10“;
в) ред „Финансови контрольори“ 2“ се заменя с ред „Финансов контрольор“ 1“;
г) ред „Дирекция „Информационни технологии и административно обслужване“ 14“
се заменя с ред „Дирекция „Стратегическо
планиране, информационни технологии и
административно обслужване“ 18“;
д) на ред „Дирекция „Финанси“ числото
„21“ се заменя със „17“.
§ 3. В Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление
№ 176 на Министерския съвет от 2016 г. (обн.,
ДВ, бр. 56 от 2016 г.; изм., бр. 67 от 2018 г.),
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в приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 се правят
следните изменения:
1. В наименованието числото „2325“ се
заменя с „2323“.
2. На ред „Специализирана администрация
в т. ч.“ числото „2200“ се заменя с „2198“.
3. На ред „дирекции „Бюро по труда“ числото „1805“ се заменя с „1803“.
§ 4. В Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 63 от 2003 г., бр. 14 от 2005 г., бр. 48, 59, 74
и 88 от 2006 г., бр. 34 и 95 от 2007 г., бр. 32 и
71 от 2008 г., бр. 2, 17 и 74 от 2010 г., бр. 88 от
2011 г., бр. 22 и 58 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г.,
бр. 86 и 88 от 2014 г., бр. 21 от 2015 г., бр. 56
от 2016 г. и бр. 68 от 2018 г.), в приложението
към чл. 7, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „4717“ се
заменя с „4716“.
2. На ред „Специализирана администрация
в т. ч.“ числото „4569“ се заменя с „4568“.
3. На ред „Главна дирекция „Социално
подпомагане“ с 28 регионални дирекции за
социално подпомагане и 147 дирекции „Социално подпомагане“ в т. ч.“ числото „4304“
се заменя с „4303“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1231

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

между правителството на Република България
и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то
Народно събрание на 24 януари 2019 г. – ДВ,
бр. 12 от 2019 г. В сила от деня на влизането
в сила на закона за ратифициране – 8 февруари 2019 г.)
МЕЖДУ
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, представлявана от г-н
Грег Медкрафт [Greg Medcraft], директор на
Дирекция „Финанси и предприятия“ (DAF),
и г-н Антоан Пайлес [Antoine Pailhès], заместник-началник на Изпълнителна дирекция
„Програма, бюджет и финансово управление“,
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с адрес 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex
16, Франция, наричана по-долу „ОИСР“, от
една страна,
И
Правителството на Република България,
представлявано от г-н Владислав Горанов, министър на финансите на Република България,
наричано по-долу „Донор“, от друга страна,
се договориха, както следва
1. В рамките на работната и бюджетна програма на ОИСР за периода 2017 – 2018 г.,
Област с резултати 4.1.1. за инвестиции,
ОИСР ще извърши проверка за присъединяване на България към Кодексите на
ОИСР за либерализация на движенията
на капитали и на невидими операции
(както е описано в Приложение 1). При
удължаване на всякакви резултати на
ОИСР тези резултати ще бъдат включени от Съвета на ОИСР в работната и
бюджетна програма на ОИСР („РБП“).
Резултатите, предвидени в рамките на
настоящото споразумение, са включени
в текущата РБП на ОИСР и дирекция
„Финанси и предпри яти я“ на ОИСР
възнамерява да предложи включването
им и в следващата РБП. В случай че
резултатите не бъдат включени в бъдещата PБП, ОИСР има право да прекрати
дейностите, финансирани с настоящата
вноска, и да прекрати настоящото Споразумение. В този случай Донорът ще
покрие единствено извършените разходи
от ОИСР до датата на прекратяване.
2. С настоящото правителството на Република България предоставя 230 000
евро за финансирането на тази дейност.
3. П лащането ще бъде извършено в пълен
размер след влизането в сила на настоящото споразумение съгласно чл. 9 и
получаване на съответната фактура от
ОИСР.
4. П равителството на Република България
дава съгласието си за изпълнението
на всички изисквания за финансова
отчетност с декларация за разходите в
съответствие със стандартния формат
за отчитане на ОИСР при завършване
на работата.
5. Резултатите от работата, под каквато и
да е форма, са собственост единствено
на ОИСР. Правителството на Република България има право да използва,
копира и разпространява Доклада от
проверката, доколкото тези действия се
извършват изключително с нетърговски
цели с оглед на обществения интерес
за разпространение на проучванията и
за насърчаване на публични реформи,
които могат да възникнат в резултат на
това. Докладът от проверката може да
бъде преведен на български език от правителството на България чрез отделно
споразумение с ОИСР.
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6. О
 ИСР управлява средствата в съответствие със своите финансови регламенти
и други приложими правила, политики и
процедури на ОИСР, които понастоящем
предвиждат административна такса за
възстановяване на разходите в размер
на 6,3 % от общата сума на вноската.
Размерът на административната такса
(14 490 евро) е включен в общата сума по
чл. 2 и не се дължи отделно. Разходите
ще бъдат вписани в отчетите на ОИСР,
които отговарят на общоприетите счетоводни принципи.
7. В секи спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с
тълкуването, прилагането или изпълнението на настоящото споразумение,
включително неговото съществуване,
валидност или прекратяване, които не
могат да бъдат разрешени по взаимно
съгласие, се решават чрез окончателен
и обвързващ арбитраж в съответствие
с Факултативните арбитражни правила
на Постоянния арбитражен съд, които
се прилагат по отношение на международни организации и държави, в сила
към датата на настоящото споразумение.
Броят на арбитрите е един. Арбитърът се
избира по взаимно съгласие на ОИСР и
правителството на Република България
или ако не е постигнато такова съгласие
в рамките на три месеца след искането
за арбитраж, арбитърът се назначава в
съответствие с гореспоменатите правила
по искане на някоя от страните. Арбитражът се провежда в Париж, Франция,
и всички процедури и материали се
представят на английски език.
8. ОИСР ще стартира дейностите само
след влизане в сила на настоящото споразумение съгласно чл. 9 и след получаване на плащане в пълния му размер
съгласно чл. 3.
9. Н астоящото споразумение подлежи на
ратифициране от Народното събрание
на Република България и влиза в сила
от деня на влизане в сила на закона за
ратифициране, за което правителството
на Реп ублика Българи я следва сво
евременно да информира ОИСР. ОИСР
запазва правото си по своя преценка,
след консултиране с Република България, да промени графика на дейностите
по това споразумение, ако прецени, че
такава промяна се налага в резултат от
забавяне на влизането му в сила. Това
споразумение може да бъде изменено
или допълнено по взаимно писмено
съгласие на страните. Измененията и
допълненията се договарят в отделни
изменения, които представляват неразделна част от настоящото споразумение
и влизат в сила от деня на влизане в
сила на закона за тяхното ратифициране
от Народното събрание на Република
България.
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10. Н
 астоящото споразумение е изготвено
на английски и български език. В случай
на несъответствия между двете версии
на Споразумението английската версия
ще има предимство.
Подписано от:
За Организацията
за икономическо
сътрудничество
и развитие:
За правителството
Грег Медкрафт,
на Република
директор,
България:
Дирекция „Финанси
Владислав Горанов,
и предприятия“
министър на
Дата: 13.12.2018 г.
финансите
Антоан Пайлес,
Дата: 10.12.2018 г.
заместник-началник,
Изпълнителна дирекция
„Програма, бюджет и
финансово управление“
Дата: 14.12.2018 г.

Приложение 1
Кодекси за либерализация на движенията на
капитали и на текущите невидими операции
(наричани заедно „Кодексите“)
a) Описание
След ключовото решение на Съвета на
ОИСР за отваряне на Кодексите за либерализация на движението на капитали и на
текущите невидими операции („Кодексите“)
към евентуалното присъединяване на нечленуващи държави през май 2011 г. [C(2011)80]
и приемането на съответните договорености
за управление за тази цел през юли 2012 г.
[C(2012)88/REV2] на 6 юли 2018 г. България
подаде искане да прилага Кодексите на ОИСР.
С писмо, адресирано до генералния секретар
от Ангел Чолаков, посланик на Република
България във Франция, България подаде
това искане и заяви, че е готова да премине
процедурата по проверка от Инвестиционния комитет. На 18 януари 2018 г. Съветът
на ОИСР се съгласи да покани България да
прилага Кодексите в зависимост от резултата от цялостната проверка от страна на
Инвестиционния комитет на предложената
от България позиция по Кодексите.
Кодексите на ОИСР са инстру мент за
международно сътрудничество за управление
и либерализация на капиталовите потоци.
Кодексите на ОИСР – които към момента се
прилагат от тридесет и пет страни от ОИСР,
включително дванадесет държави от Г-20 – са
единственото многостранно споразумение
между държави, посветено на откритостта,
прозрачността и взаимната отчетност в политиките за капиталовите потоци.
Кодексите могат да бъдат прилагани от
страни, които не са членки на ОИСР, при
условията на равни права и отговорности.
Чрез присъединяването към Кодексите и
изпълнението на високите стандарти България ще се ползва от защитата на Кодексите
срещу евентуална дискриминация от други
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прилагащи страни, като същевременно ще
укрепи ролята и репутацията си като отговорен международен фактор.
Този документ описва ролята на Кодексите,
сравнителните показатели за спазване, управлението на Кодексите и процедурите, които
трябва да се следват за прилагането на Кодексите, както е посочено в доклада на Инвестиционния комитет [DAF/INV(2011)11/REV2].
Роля на Кодексите
Свободното движение на капитали, инвестиции и услуги през националните граници е
двигател на икономическия растеж, заетостта
и развитието. Насърчава конкуренцията и
икономическата ефективност в полза на потребителите и осигурява финансови ресурси и
технологични иновации на компаниите. Това е
от полза както за приемащата държава, така и
за държавата на произход, както за развитите,
така и за развиващите се страни. Но постигането на свободно движение на тези потоци
изисква либерализация, която обикновено се
постига постепенно и която трябва да отчита
икономическото и финансовото положение
на всяка страна и нейния етап на развитие.
За постигането на тези цели преди петдесет
години страните от ОИСР създадоха балансирана рамка за международно икономическо и финансово сътрудничество и плавен
напредък към либерализация: Кодексите за
либерализация на движенията на капитали,
които също обхващат преките инвестиции и
установяването, и Кодексите за либерализация на текущите невидими операции, които
обхващат трансграничните услуги.
Въз основа на кооперативен и консултативен
процес Кодексите помогнаха за създаването
на среда, в която всички държави членки,
включително по-слабо развитите сред тях и
тези, които преминават през временни икономически трудности, успяха да преследват
своите национални политики, като същевременно постепенно премахнаха ненужните бариери пред свободното движение на капитали
и услуги. В същото време Кодексите служат
за мярка, чрез която усилията към либерализация на прилагащите ги страни могат да
бъдат оценявани и сравнявани във времето
и спрямо етапа на развитие.
Баланс на права и задължения
Задълженията включват:
Ø Уведомяване за всички мерки, които
имат отношение към Кодексите;
Ø З апазване на статуквото на либерализацията за повечето движения на капитали,
всички международни финансови и други
услуги, обхванати от Кодексите, както и
всички текущи плащания и трансфери;
Ø Редовна проверка от страна на Инвестиционния комитет на оставащите ограничения с оглед на елиминирането им;
Ø Необходимостта от позоваване на клаузите за дерогация от Кодексите да бъде
приета от другите прилагащи страни;
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Ø С
 ъгласие за започване на консултация,
ако друга прилагаща страна се чувства
неблагоприятно засегната от вътрешни
договорености;
Ø С пазване на принципа на най-облагодетелствана нация.
Правата включват:
Ø В ъзползване от мерките за либерализация на другите;
Ø П редпазване от дискриминация;
Ø Уведомяване и консултации относно
мерките на други прилагащи страни;
Ø П редоставяне на съгласие за промяна
на списъците с резерви на други прилагащи страни;
Ø П роверка на позицията на кандидатите
за прилагане на Кодексите;
Ø С ъгласие или налагане на вето на предложените тълкувания и изменения на
Кодексите.
Сравнителни показатели за спазване
В Кодексите са заложени ангажименти
за всички прилагащи страни в три основни
области на политиката:
Ø Преки чуждестранни инвестиции, включително общи политики и секторни
политики;
Ø Д руги движения на капитали, както
дългосрочни дви жени я на капита ли
(позиции от списък А), така и краткосрочни движения на капитали (позиции
от списък Б);
Ø Т рансгранична търговия с услуги, включително банкови, застрахователни и
други финансови услуги.
Държавата, която желае да се присъедини
към Кодексите, ще подлежи на преглед и оценка по същество в светлината на специфичните
обстоятелства в страната, включително нивото
на икономическо и финансово развитие и като
се вземат предвид разпоредбите на Кодексите.
От всички прилагащи страни се очаква да
достигнат задоволителен стандарт.
Очаква се прилагащите страни да изпълнят
следните три основни принципа:
НЕДИСК РИМИН А ЦИ Я: Осиг у рява се
полза от мерките за либерализация на всички
останали прилагащи страни и се прилагат
оставащите ограничения по недискриминационен начин.
ПРОЗРАЧНОСТ: Докладване на актуална
информация за пречките пред движението на
капитали и търговията с услуги, които биха
могли да засегнат задълженията по Кодексите
и интересите на други прилагащи страни.
ПРИНЦИП НА ЗАПАЗВАНЕ НА СТАТУКВОТО: Избягва се предприемането на нови
ограничителни мерки или въвеждането на
по-ограничителни мерки освен в съответствие
с разпоредбите на Кодекса или установените
договорености относно тяхното прилагане.
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В допълнение се очак ва прилагащите
страни:
· д а избягват подаването на „предпазни“
резерви съгласно Кодексите (резервите
трябва да бъдат ограничени до съществуващите ограничения);
· д а поддържат отворен и прозрачен режим
за преките чуждестранни инвестиции,
включително в ключови сектори (ограниченията трябва да бъдат ограничени и да
засягат сектори, в които ограниченията
не са необичайни в страните от ОИСР);
· д а либерализират други дългосрочни движения на капитали, включително капиталови инвестиции и дългови инструменти с
матуритет една година или повече, както
и търговски кредити и други капиталови
операции, свързани с международната
търговия, и да установят график за либерализиране на оставащия контрол върху
краткосрочните движения на капитали;
· да избягват ограничения за плащания или
трансфери във връзка с международни
трансакции по текущи сметки; страните
кандидатки трябва да спазват всички
изисквания по член VIII на МВФ;
· д а облекчат ограниченията за трансгранична търговия с услуги, особено банкови,
застрахователни и други финансови услуги;
· д а осигурят справедливи и прозрачни
практики за прилагане и пропорционалност на мерките спрямо поставената цел.
Броят и обхватът на резервите, както и
всички преходни периоди, ще се разглеждат
за всеки отделен случай.
Процедурни стъпки за присъединяване на
България към Кодексите на ОИСР [извлечение от документ до Съвета C(2012)88/REV2,
приложение II]1
1. П исмо с кандидатурата на България до
Генералния секретар.
2. П исмо, което предстои да бъде представено на Комитета по външни отношения
(ERC) по писмена процедура с двуседмичен срок за изразяване на възражения
от делегатите.
3. П исмо, изпратено до разширения инвестиционен комитет (EIC) за предварително
становище на редовно заседание (март).
4. П редставяне на предварителното становище на EIC пред Съвета чрез ERC.
5. С ъветът отправя покана към страната,
която зависи от пълната проверка от EIC
на предложената позиция на кандидата
съгласно Кодексите.
6. Изготвяне на Доклада от проверката от
Секретариата след консултации със стра1
Приложение II към документ C(2012)88/
REV2 на Съвета беше представено за сведение.
Инвестиционният комитет има правомощието
да взема решения относно прилагането на конкретните стъпки от процеса на присъединяване.
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ната кандидатка, с предложени списъци
с резерви и обосновка на поддържаните
мерки.
7. С реща за проверка от EIC, подкрепена
от предварителни съвети по финансовите
въпроси от Консултативната работна
група по Кодексите.
8. Представяне на препоръките на EIC чрез
ERC пред Съвета.
9. Целият процес от стъпка 1 до 8 може да
отнеме между 12 и 18 месеца. Процесът
може да отнеме повече време, ако са
необходими законодателни промени.
10. О кончателна покана за присъединяване
от страна на Съвета, включваща договорения списък на резервите на присъединяващата се страна и обяснение
на условията за бъдещото є участие в
работата във връзка с Кодексите.
11. Размяна на писма между Организацията
и присъединяващата се страна.
б) Резултати
Изготвяне на доклад от проверката за
присъединяването, оценяващ предложената
позиция на България по Кодексите на ОИСР
за либерализация на движенията на капитали
и на текущите невидими операции. Организиране на последващи прегледи и оценка от
страна на Инвестиционния комитет, както и
приключване на процедурните стъпки, описани по-горе.
в) Предварителен график
Времевият график се основава на предположението, че споразумението е подписано и
ратифицирано до края на 2018 г. и при сценария,
че не са необходими законодателни изменения.
· С лед като България представи първонача лната си позици я по Кодекси те
на ОИСР, която включва попълването
на въпросника за присъедин яване и
подаването на допълнителна информация, която може да бъде поискана от
Секретариата на ОИСР, Секретариатът
ще подготви първоначален проект на
доклада за преглед.
· В рамките на шест месеца от представянето на първоначалната позиция от страна на България ще бъде организирана
мисия в България (4 или 5 работни дни).
В зависимост от календара на Инвестиционния комитет може да се предвиди
първия преглед в Комитета в рамките
на 9 – 12 месеца от представянето на
първоначалната позиция.
· Може да се предвиди втора мисия в България (4 или 5 работни дни), за да се финализира проектодокладът от проверката.
· По-нататъшни проверки в рамките на
Инвес т иц ион н и я ком и т ет ще се извършват въз основа на представянето
от България на отговорите, поискани от
Инвестиционния комитет.
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г) Екип за преглед
Прегледът по Кодексите за либерализация
ще бъде проведен от служителите на Секретариата на ОИСР под ръководството на
старши анализатор на политики, с подкрепата
на екип от политически анализатори, всички експерти в областта на международните
инвестиции и капиталовите потоци.
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ПРАВИЛНИК

за организация на дейността на Висшия
съдебен съвет и на неговата администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С този правилник се уреждат основните въпроси, свързани с дейността и организацията на работа на Висшия съдебен съвет и
със структурата, функциите и организацията
на работа на неговата администрация.
Чл. 2. (1) Висшият съдебен съвет е постоянно действащ орган, който представлява
съдебната власт, осигурява и отстоява нейната
независимост, определя състава и организацията на работа на съдилищата, прокуратурите и следствените органи и обезпечава
финансово и технически тяхната дейност,
без да се намесва в нейното осъществяване.
(2) Дейността на Висшия съдебен съвет се
осъществява при спазване на принципите на
законност, независимост, съразмерност, истинност, равенство, самостоятелност, безпристрастност, бързина, достъпност, публичност,
прозрачност, последователност и предвидимост.
(3) Висшият съдебен съвет е юридическо
лице със седалище в София. Той осъществява
правомощията си чрез пленум, съдийска и
прокурорска колегия и се представлява от
един от изборните му членове, определен с
решение на пленума на Висшия съдебен съвет.
Чл. 3. (1) Висшият съдебен съвет има официален кръгъл печат, съдържащ елементите,
посочени в чл. 16, ал. 5 от Закона за съдебната
власт. В средата е изобразен държавният герб
на Република България, около който е написано
„Република България. Висш съдебен съвет“.
(2) Официалният печат се полага само
върху оригиналите на актовете на пленума
и на колегиите, както и върху официални документи с дългосрочна валидност, подписани
от председателстващите пленума и колегиите
и от представляващия Висшия съдебен съвет.
(3) За служебни цели се използва служебен
печат, който е с кръгла форма, с надпис в
средата „Република България“, около който
е написано „Висш съдебен съвет“.
(4) Главният секретар на Висшия съдебен
съвет утвърждава образците на официалния
и служебния печат и определя служителите,
които ги съхраняват и полагат.
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Чл. 4. (1) При осъществяване на своите
правомощия Висшият съдебен съвет непосредствено взаимодейства със съдии, прокурори
и следователи от всички нива на органите на
съдебната власт.
(2) При осъществяване на своите правомощия Висшият съдебен съвет взаимодейства с
президента на Република България, Народното
събрание, Конституционния съд, с централни
и териториални органи на изпълнителната
власт и техните администрации, както и с
други ведомства.
(3) Висшият съдебен съвет осъществява
сътрудничество със съсловните организации
на съдиите, прокурорите и следователите, на
съдебните служители, с други юридически
лица с нестопанска цел с дейност в областта
на правосъдието, както и с консултативни
органи, създадени с решение на Висшия съдебен съвет.
Чл. 5. (1) При осъществяване на своите
правомощия Висшият съдебен съвет се подпомага от администрация.
(2) Дейността на администрацията на Висшия съдебен съвет се осъществява при спазване
на принципите на законност, безпристрастност,
компетентност, отговорност, ефективност,
публичност, прозрачност и спазване на професионалната етика на съдебните служители.
(3) Администрацията на Висшия съдебен
съвет се ръководи от главен секретар.
(4) При осъществяване на своите функции
администрацията на Висшия съдебен съвет
взаимодейства с органите на съдебната власт
и с други държавни и общински институции,
невключени в съдебната система, както и с
юридически и физически лица.
Г л а в а

в т о р а

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Раздел I
Правомощия на пленума на Висшия съдебен
съвет
Чл. 6. Пленумът на Висшия съдебен съвет
се състои от всички членове на съвета.
Чл. 7. Пленумът на Висшия съдебен съвет:
1. приема проекта на бюджета на съдебната власт;
2. приема решение за прекратяване на
мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет при условията на чл. 130, ал. 8 от
Конституцията;
3. организира квалификацията на съдиите,
прокурорите и следователите;
4. изслушва и приема годишните доклади
на органите на съдебната власт по чл. 84, т. 16
от Конституцията;
5. управлява недвижимите имоти на съдебната власт;
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6. прави предложение до президента на
Република България за назначаване и освобождаване на председателя на Върховния
касационен съд, председателя на Върховния
административен съд и на главния прокурор;
7. по предложение на една от колегиите
след съгласуване с министъра на правосъдието или по предложение на министъра на
правосъдието, а по отношение на военните
съдилища – след съгласуване с министъра на
отбраната, определя броя, съдебните райони
и седалищата на районните, окръжните, военните, административните и апелативните
съдилища и прокуратури, създава и закрива
съдилища и прокуратури, променя тяхното
седалище и определя населените места, в
които се разкриват териториални отделения
към съответния районен съд и към съответната районна прокуратура;
8. по предложение на една от колегиите
след съгласуване с административните ръководители на органите на съдебната власт
определя броя на съдиите, прокурорите и
следователите във всички съдилища, прокуратури и следствени отдели съобразно степента
на натовареност;
9. определя броя на служителите и структурата на администрацията на Висшия съдебен съвет и на Националния институт на
правосъдието по предложение на съответния
ръководител;
10. определя възнагражденията на съдиите,
прокурорите и следователите;
11. изготвя и внася в Народното събрание
до 31 май годишен доклад за своята дейност
заедно с годишния доклад за дейността на
Инспектората към Висшия съдебен съвет и с
годишните доклади на Върховния касационен
съд, на Върховния административен съд и на
главния прокурор;
12. изготвя и оповестява годишен доклад
за независимостта и прозрачността на дейността на органите на съдебната власт и на
собствената си дейност, който предоставя за
обществено обсъждане;
13. дава становища на Министерския съвет
и на Народното събрание по законопроекти,
които се отнасят до съдебната власт;
14. създава постоянни и временни комисии
за подпомагане на дейността си;
15. приема правилник за организацията
на дейността си и за дейността на администрацията на Висшия съдебен съвет, който се
обнародва в „Държавен вестник“;
16. създава и поддържа електронен публичен регистър на всички свои решения и
мотивите към тях;
17. в предвидените от закона случаи издава
подзаконови нормативни актове;
18. одобрява автоматизираните информационни системи за органите на съдебната власт
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след съгласуване с министъра на правосъдието и осигурява системната им интеграция
и оперативната им съвместимост;
19. издава класификатор на длъжностите
в администрацията на Висшия съдебен съвет
и Националния институт на правосъдието,
а след съгласуване с главния инспектор – и
на Инспектората към Висшия съдебен съвет;
20. създава и поддържа електронен публичен регистър на всички проекти, които имат
предмет функционирането на органите на
съдебната власт, изпълнявани от организации
те по чл. 217 от Закона за съдебната власт;
21. определя с решение изборен член, който
да представлява Висшия съдебен съвет, както
и изборен член, който да подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността
за представляващия Висшия съдебен съвет;
22. организира изграждането и функционирането на система за финансово управление
и контрол в органите на съдебната власт и
вътрешния одит при усвояването и администрирането на бюджетните ресурси;
23. анализира причините за нарушенията,
основания за действия по глава трета „а“ от
Закона за съдебната власт, и приема мерки
за тяхното отстраняване;
24. съгласува образец на регистри за използване на специални разузнавателни средства на основание чл. 34е, ал. 3 от Закона за
специалните разузнавателни средства;
25. приема за сведение отчетния доклад за
дейността на Националното бюро за правна
помощ на основание чл. 17, т. 6 от Закона за
правната помощ;
26. изработва и публикува годишна програма за дейността си;
27. решава и други общи за съдебната власт
организационни въпроси.
Раздел ІІ
П р а в о м о щ и я н а ко л е г и и т е н а Ви с ш и я
съдебен съвет
Чл. 8. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет се състои от 14 членове и включва
председателите на Върховния касационен
съд и на Върховния административен съд,
шестима членове, избрани пряко от съдиите,
и шестима членове, избрани от Народното
събрание.
Чл. 9. Прокурорската колегия на Висшия
съдебен съвет се състои от 11 членове и
включва главния прокурор, четирима членове,
избрани пряко от прокурорите, един член,
избран пряко от следователите, и петима
членове, избрани от Народното събрание.
Чл. 10. Съдийската колегия и прокурорската колегия осъществяват поотделно и в
съответствие с професионалната си насоченост следните правомощия по отношение на
съдиите, прокурорите и следователите:
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1. назначават, повишават, преместват и
освобождават от длъжност съдиите, прокурорите и следователите;
2. правят периодични и други атестации
на съдиите, прок у рорите, следователите,
административните ръководители и техните
заместници в органите на съдебната власт и
решават въпроси за придобиване и възстановяване на несменяемост;
3. н а л а г ат д ис ц и п л и н а рн и т е н а к а з ания – понижаване и освобождаване от длъжност, на съдиите, прокурорите, следователите,
административните ръководители и техните
заместници в органите на съдебната власт;
4. определят броя, назначават и освобождават административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт
с изключение на председателя на Върховния
касационен съд, председателя на Върховния
административен съд и главния прокурор;
5. решават въпроси за организацията на
дейността на съответната система от органи
на съдебната власт;
6. правят предложения до пленума на Висшия съдебен съвет за определяне на броя на
съдебните райони и седалищата на районните,
окръжните, административните и апелативните съдилища и съответните прокуратури;
7. правят предложени я до плену ма на
Висшия съдебен съвет за определяне броя
на съдиите, прокурорите и следователите
във всички съдилища, прокуратури и следствени отдели;
8. определят броя на съдебните служители съобразно степента на натовареност – по
предложение на или след съгласуване с административните ръководители на органите
на съдебната власт, а за органите, включени
в структурата на прокуратурата на Република
България – и с главния прокурор, като могат
да разкриват нови и да съкращават длъжности;
9. организират и провеждат конкурсите за
съдийските, прокурорските и следователските длъжности в предвидените от Закона за
съдебната власт случаи;
10. възлагат на Инспектората към Висшия
съдебен съвет извършването на проверки,
които са извън годишната програма за дейността му;
11. предлагат на пленума на Висшия съдебен съвет становища по законопроекти в
обхвата на своята компетентност;
12. ежегодно анализират и отчитат степента на натовареност на органите на съдебната
власт;
13. изискват и обобщават на всеки 6 месеца
информация от съдилищата, прокуратурата
и от Националната следствена служба за
тяхната дейност;
14. издават след съгласуване с комисия
„Бюджет и финанси“ класификатор на длъж-
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ностите на съответните органи на съдебната
власт;
15. вземат решения за временно отстраняване от длъжност на съдии, прокурори и
следователи по чл. 230 и 232 от Закона за
съдебната власт и за възстановяването им в
предвидените от закона случаи;
16. създават постоянни и временни комисии
за подпомагане на дейността си;
17. организират и координират участието
на съдии, прокурори и следователи в международното правно сътрудничество;
18. приемат правила за работата си, които
се публикуват на интернет страницата на
Висшия съдебен съвет;
19. преценяват необходимостта от съдебни
помощници и от прокурорски помощници в
съдилищата и в прокуратурите въз основа
на степента на натовареност на съответния
орган на съдебната власт;
20. съставят, водят и съхраняват кадрово
дело за всеки съдия, прокурор и следовател;
21. прокурорската колегия избира и освобождава директора на Националната следствена служба;
22. съдийската колегия прекратява командироването на съдия в друг орган на съдебната власт от този, в който заема по щат
съответната съдийска длъжност, когато при
командироването има нарушения на условията и реда, предвидени в Закона за съдебната
власт, или при възникнала необходимост за
кадровото обезпечаване работата на органа
на съдебната власт, от който съдията е командирован.
Раздел IIІ
Правомощия и функции на представляващия
Висшия съдебен съвет
Чл. 11. (1) Висшият съдебен съвет се представлява от един от изборните му членове,
определен с решение на пленума.
(2) Функциите на представляващия Висшия
съдебен съвет са:
1. представлява Висшия съдебен съвет пред
институциите в страната, в международни
форуми и институции;
2. свиква заседания на пленума на Висшия
съдебен съвет, когато министърът на правосъдието отсъства;
3. председателства заседанията на пленума,
когато министърът на правосъдието отсъства;
4. подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността „член на Висшия
съдебен съвет“, с изборните членове на съвета;
5. подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността „главен секретар“;
6. подписва документите, свързани с изпълнението на длъжностите „ръководител
вътрешен одит“ и „вътрешен одитор“;
7. сключва договори, по които страна е
Висшият съдебен съвет, след решение на
пленума на Висшия съдебен съвет;
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8. упражнява правомощията на възложител по Закона за обществените поръчки и
упълномощава лица по чл. 7, ал. 1 от Закона
за обществените поръчки при възлагане от
пленума на Висшия съдебен съвет;
9. упълномощава процесуални представители след решение на пленума на Висшия
съдебен съвет;
10. обявява със заповед списъка на катего
риите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна, създавана и
съхранявана във Висшия съдебен съвет, след
решение на пленума на Висшия съдебен съвет;
11. организира и координира съвместно с
говорителите на съдийската и прокурорската
колегия изпълнението на Комуникационната
стратегия на съдебната власт 2014 – 2020;
12. отговаря съвместно с говорителите
на съдийската и прокурорската колегия за
комуникационната и медийната политика и
взаимодействие на Висшия съдебен съвет с
органите на държавната власт, с други централни и териториални органи на изпълнителната
власт, с юридическите лица с нестопанска
цел, съсловни организации и медии;
13. организира протоколната и международната дейност на Висшия съдебен съвет.
(3) При отсъствие представляващият се
замества от член на Висшия съдебен съвет
по старшинство, което се определя от продължителността на общия юридически стаж.
Г л а в а

т р е т а

О Р ГА Н И З А Ц И Я Н А РА Б О Т А Т А
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

НА

Раздел I
Комисии към пленума на Висшия съдебен
съвет
Чл. 12. Пленумът на Висшия съдебен съвет
избира от своя състав постоянни и временни
комисии, които подпомагат дейността му.
Чл. 13. (1) В постоянните комисии участват
изборни членове на Висшия съдебен съвет по
равен брой от всяка колегия.
(2) Всяка комисия избира измежду членовете си председател и заместник-председател
от различните колегии. Изборен член на Висшия съдебен съвет може да бъде избран за
председател само на една постоянна комисия.
(3) Членовете на Висшия съдебен съвет,
които не са членове на съответна комисия,
могат да участват във всички нейни заседания,
без право да гласуват.
(4) Постоянните комисии могат да създават
работни групи.
(5) Всяка комисия може да възложи на един
или повече от своите членове осъществяването на представителни, проучвателни или
други дейности, свързани с осъществяване
на нейните функции, при осигуряване на
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равностойно разпределение на възлаганите
дейности между членовете на комисиите.
(6) Дейността на всяка комисия се подпомага от технически сътрудник и най-малко
от един експертен сътрудник от администрацията на Висшия съдебен съвет, определени
със заповед на главния секретар.
Чл. 14. (1) Постоянните комисии заседават
и вземат решения, ако присъстват повече от
половината от общия брой на членовете им.
Комисиите вземат решение с мнозинство повече от половината от присъстващите членове
при явно гласуване.
(2) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател или по искане
най-малко на една трета от членовете є.
(3) Комисиите могат да провеждат съвмес т н и заседа н и я, когат о се разглеж дат
общи въпроси. Тези заседания се ръководят
по споразумение от един от председателите.
(4) При съвместни заседания се взема общо
решение по обсъждания въпрос. При различни
становища всяка комисия прави свой отделен
доклад, като предлага и проект на решение.
(5) Постоянните комисии приемат свои
вътрешни правила в съответствие с този
правилник и действащите вътрешни правила
във Висшия съдебен съвет.
(6) Всяка комисия осъществява координация и взаимодействие с другите комисии на
пленума на Висшия съдебен съвет.
Чл. 15. (1) Дневният ред и периодичността
на заседанията на комисиите се определят
от тях.
(2) Членовете на комисиите се уведомяват
за дневния ред и за материалите за заседанието най-малко два дни преди заседанието.
(3) За приетите от комисиите решения
се изготвя протокол, който се подписва от
председателя на комисията след изготвянето
му от техническия сътрудник, като приетите
решения от комисиите и мотивите към тях
се оформят от експертния сътрудник.
(4) Дневният ред и протоколите за приетите
решения се публикуват на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет.
Чл. 16. Постоянни комисии на пленума на
Висшия съдебен съвет са:
1. комисия „Бюджет и финанси“;
2. комисия „Управление на собствеността“;
3. Комисия по правни въпроси;
4. комисия „Професионална квалификация
и информационни технологии“.
Чл. 17. Комисия „Бюджет и финанси“ се
състои от шестима членове на Висшия съдебен съвет – трима от прокурорската колегия
и трима от съдийската колегия. Комисията:
1. изготвя краткосрочни и дългосрочни
бюджетни прогнози;
2. предлага правила и процедури за финансово управление и контрол в съдебната власт;
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3. предлага на Висшия съдебен съвет правила и указания, свързани с дейността на органите на съдебната власт и администрацията
на Висшия съдебен съвет;
4. изготвя проект на годишен бюджет на
съдебната власт;
5. изготвя проект на разпределението на
бюджетните средства на органите на съдебната
власт по бюджети;
6. предлага разпределение на бюджетните
средства на органите на съдебната власт по
бюджети;
7. предлага правила и механизми за определяне размера на трудовите възнаграждения на
членовете на Висшия съдебен съвет, съдиите,
прокурорите и следователите и на съдебните
служители;
8. изготвя анализи за текущото финансово
състояние на съдебната система и поддържа
финансова статистика;
9. оказва методологическа помощ на органите на съдебната власт по въпросите на
бюджета, финансовия мениджмънт и финансовото обслужване;
10. одобрява тригодишен стратегически
план и годишния план за дейността по вътрешен одит, изготвени от дирекция „Вътрешен
одит“, и ги представя за утвърждаване от
Висшия съдебен съвет;
11. утвърждава проектни предложения и
контролира усвояването на средства по програми по международни и вътрешни проекти,
свързани с Висшия съдебен съвет и съдебната
власт;
12. изпълнява правомощията на първостепенен разпоредител с бюджета на съдебната
власт по чл. 11, ал. 4 от Закона за публичните
финанси по въпроси, определени с решение
на пленума на Висшия съдебен съвет.
Чл. 18. Комисия „Управление на собствеността“ се състои от шестима членове на
Висшия съдебен съвет – трима от прокурорската колегия и трима от съдийската колегия.
Комисията:
1. организира изработването на концепции,
прогнози и програми за инвестиционната
политика на съдебната власт, управлението
и стопанисването на сградния фонд, след
което ги внася за утвърждаване от пленума
на Висшия съдебен съвет;
2. проучва и анализира необходимостта от
ново строителство, реконструкция и основни ремонти за нуждите на съдебната власт,
включително и предложенията на органите
на съдебната власт;
3. предлага на пленума на Висшия съдебен съвет за приемане ежегодните програми
на инвестиционната дейност в рамките на
утвърдения бюджет;
4. ежегодно предлага на пленума на Висшия
съдебен съвет да приеме анализ на изпълнението на годишните и дългосрочните разчети
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за изразходваните средства с инвестиционно
значение;
5. внася съвместно с комисия „Бюджет и
финанси“ в пленума на Висшия съдебен съвет предложения за финансиране от бюджета
или от други средства на ново строителство,
реконструкция, възстановяване и основни
ремонти за нуждите на съдебната власт;
6. разглежда предложения и искания за
извършване на аварийни ремонти в сградния
фонд на съдебната власт и ги внася в комисия „Бюджет и финанси“ за извършване на
бюджетния разход съобразно изискванията
за изпълнение на бюджета;
7. организира осъществяването на предварителен, текущ и последващ контрол по
реализирането на инвестиционната политика,
включително извършването на ново строителство, реконструкция и основни ремонти на
сградния фонд на съдебната власт;
8. предлага на пленума на Висшия съдебен
съвет проекти за решения, свързани с придобиване на недвижими имоти и вещни права
върху тях за нуждите на съдебната власт;
9. координира с други органи на изпълнителната власт осъществяването на съвместни
проекти или международни програми, свързани със сградния фонд на съдебната власт;
10. предлага на пленума на Висшия съдебен
съвет проекти за решения по разпределяне
ползването на недвижимите имоти, предоставени на съдебната власт, организацията по
управлението и стопанисването на съдебните
сгради и ведомствения жилищен фонд;
11. предлага на пленума на Висшия съдебен съвет проекти за решения, свързани с
организацията и ползването на ведомствения
жилищен фонд.
Чл. 19. Комисията по правни въпроси се
състои от осем членове – четирима от прокурорската колегия и четирима от съдийската
колегия. Комисията:
1. изготвя проекти на подзаконови нормативни актове в предвидените от закона случаи
и вътрешноведомствени правила, които внася
в пленума на Висшия съдебен съвет или в
съответните колегии за приемане;
2. изготвя становища по проекти на закони и на нормативни актове на Министерския съвет и на други централни органи на
изпълнителната власт, които се отнасят до
съдебната система;
3. изготвя предложения за законодателни
изменения, които счита за необходими, и ги
подготвя за внасяне в орган със законодателна
инициатива след съгласуването им с органите
на съдебната власт и след решение на пленума на Висшия съдебен съвет, съдийската или
прокурорската колегия;
4. организира обсъждането на проекти за
изменение на нормативни актове с органите
на съдебната власт, включително обобщава
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постъпилите становища на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители и
ги внася за обсъждане в пленума на Висшия
съдебен съвет, съдийската или прокурорската
колегия;
5. изготвя проект на доклад за дейността
на Висшия съдебен съвет, както и становища
по внесените от Върховния касационен съд, от
Върховния административен съд и от главния
прокурор доклади;
6. изготвя проект на становища по дела
пред Конституционния съд, по които Висшият
съдебен съвет е конституиран като заинтересована страна;
7. изготвя становища по съдебни производства със значим обществен интерес, по
които Висшият съдебен съвет е конституиран
като страна;
8. подготвя проекти на споразумения с
други органи и организации, които подлежат
на последващо утвърждаване от пленума;
9. координира работата на Висшия съдебен
съвет по изпълнение на мерките по Механизма
за сътрудничество и оценка;
10. изготвя проект на годишен доклад за
независимостта и прозрачността на дейността
на органите на съдебната власт и на дейността
на Висшия съдебен съвет.
Чл. 20. Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ се
състои от шестима членове – трима от прокурорската колегия и трима от съдийската
колегия. Комисията:
1. разработва проекти за решения на пленума, които законът изисква с оглед реализирането на електронно правосъдие, когато
Висшият съдебен съвет участва по проекти
с външно финансиране или финансиране от
държавния бюджет, свързани с електронното
правосъдие или електронни услуги в правосъдието, координира и контролира реализирането им;
2. определя задължителни квалификационни курсове в случаите на повишаване в
длъжност на съдии, прокурори и следователи
и назначаване на административни ръководители;
3. организира квалификацията на съдии,
прокурори и следователи, както и на съдебните служители;
4. обсъжда актуални проблемни въпроси
от дейността на Националния институт на
правосъдието, свързани с усъвършенстване на
учебния процес и прилагане на съвременните
модерни технологии в обучението;
5. съдейства за координирането на научните
и приложните изследвания на юридическите
факултети в страната по проблемите на организацията и функционирането на съдебната
власт;
6. способства за запознаване с чуждестранните научни постижения в областта на
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информационните технологии с оглед използването им от органите на съдебната власт;
7. подпомага Висшия съдебен съвет за изпълнението на Информационната стратегия на
правораздавателните органи, включително за
реализирането на информационните системи
и др. и електронната връзка с органите на
съдебната власт, както и неправителствените
организации и други субекти на гражданското
общество;
8. обменя опит в областта на информационните технологии и обучения със сродни
звена към висшите съдебни съвети в други
държави;
9. организира изпълнението на дейностите по глава втора, раздел І „а“ от Закона за
съдебната власт.
Чл. 21. (1) За подпомагане дейността на
Висшия съдебен съвет по подготовката, мониторинга и изпълнението на проекти в сектор
„Правосъдие“ към пленума на Висшия съдебен съвет се създава Съвет за координиране
действията на органите на съдебната власт по
участие в международни проекти и програми.
(2) Постоянният състав на съвета за координиране се определя от пленума на Висшия
съдебен съвет и в него се включват членове
на съдийската и прокурорската колегия, както
и служители на администрацията на Висшия
съдебен съвет.
(3) При необходимост, съобразно разглеждания въпрос, на заседанията на координационния съвет може да присъстват и представители
на други органи и институции.
(4) Съветът за координиране действията
на органите на съдебната власт по участие
в международни проекти и програми има
следните функции:
1. идентифицира и извършва оценка на
възможностите от външно финансиране на
изпълняваните от Висшия съдебен съвет политики и програми и идентифицира подходящи програми, включително при изпълнение
на мерки от Механизма за сътрудничество и
оценка и Пътната карта по Актуализираната
стратегия за продължаване на реформата в
съдебната система, по които Висшият съдебен
съвет е отговорна институция;
2. координира участието в проекти по
програми, финансирани от Европейския съюз
и други донори, по които Висшият съдебен
съвет е бенефициент или партньор;
3. осигурява координация и взаимодействие
по отношение на проектните предложения
на органите на съдебната власт с оглед избягване на двойно финансиране и дублиране
на дейности;
4. осигурява координация и взаимодействие
с органите и структурите за управление на
средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и с други органи,
финансиращи съответната проектна дейност.
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(5) Съветът за координиране действията
на органите на съдебната власт по участие в
международни проекти и програми приема
правила за дейността си, както и правила,
свързани с организацията по изпълнение и
управление на проекти.
(6) При изпълнение на своите функции
Съветът за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми се подпомага
от служители в администрацията на Висшия
съдебен съвет, определени със заповед на
главния секретар.
Чл. 22. (1) Пленумът на Висшия съдебен
съвет може да създава и временни комисии за
изпълнение на конкретни задачи във връзка
с неговите правомощия или други помощни
органи, които да подпомагат определени негови дейности. В тези случаи могат да бъдат
привличани външни специалисти.
(2) Временните комисии и другите структури по ал. 1 преустановяват съществуването си
с изтичането на срока, за който са създадени,
или с прекратяване на дейността си, както и
предсрочно – с решение на пленума.
Раздел IІ
Комисии към колегиите на Висшия съдебен
съвет
Чл. 23. Дейността на съдийската и на прокурорската колегия се подпомага от следните
постоянни комисии:
1. Комисия по атестирането и конкурсите;
2. Комисия по професионална етика;
3. комисия „Дисциплинарна дейност и
взаимодействие с Инспектората към Висшия
съдебен съвет“;
4. комисия „Съдебна карта, натовареност
и съдебна статистика“;
5. комисия „Съдебна администрация“.
Чл. 24. (1) Колегиите на Висшия съдебен
съвет могат да създават и други постоянни
или временни комисии за подпомагане на
дейността си.
(2) Правомощията на комисиите, броят на
членовете на постоянните комисии, както и
правилата за дейността им се определят от
съответната колегия на Висшия съдебен съвет
и се публикуват на интернет страницата на
Висшия съдебен съвет.
Раздел IIІ
Заседания на пленума и на колегиите на
Висшия съдебен съвет
Чл. 25. (1) Пленумът и колегиите на Висшия съдебен съвет приемат своите актове на
заседания.
(2) Заседанията са публични и се излъчват пряко в интернет освен в случаите, когато се обсъждат предложения за налагане
на дисциплинарно наказание, документи,
съдържащи информация, която е защитена
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съгласно Закона за защита на личните данни
или класифицирана по Закона за защита на
класифицираната информация.
(3) Закрито заседание на пленума на Висшия съдебен съвет и колегиите за обсъждане
на материали, съдържащи класифицирана
информация, се провежда по предложение
на п редседателст ващ и я заседанието. Той
съобщава грифа за сигурност, с който документът е маркиран по Закона за защита
на класифицираната информация, определя
лицата, които имат право да присъстват при
обсъждане на материала, и разпорежда да бъде
преустановено прякото излъчване в пресцентъра на Висшия съдебен съвет и излъчването
по интернет. Заседанието продължава като
закрито, без това да се обсъжда или гласува.
(4) Обсъжданията и протоколът от закритото заседание по ал. 3 са класифицирана
информация и обвързват със съответните задължения всички членове на Висшия съдебен
съвет и други лица, които имат достъп до тях.
(5) Решенията, приети на закрито заседание,
се обявяват публично.
(6) По решение на пленума или на колегиите заседанията могат да се провеждат и в
друго населено място, извън седалището на
Висшия съдебен съвет в София или в друга
сграда – при предварително съгласуване.
Чл. 26. (1) Заседанията на пленума се
свикват от председателстващия, а когато
той отсъства – от представляващия Висшия
съдебен съвет.
(2) Заседанията на пленума могат да се
свикват и по искане на всяка от колегиите
на Висшия съдебен съвет.
(3) Министърът на правосъдието председателства заседанията на пленума. При негово отсъствие пленумът се председателства
от представляващия Висшия съдебен съвет,
председателя на Върховния касационен съд,
председателя на Върховния административен
съд или от главния прокурор.
(4) При отсъствие на министъра на правосъдието на заседанието на пленума може
да присъства определен от него заместникминистър.
(5) Заседанията на пленума се провеждат
по предварително обявен дневен ред.
(6) Проектът на дневен ред се изготвя от
главния секретар въз основа на постъпилите
предложения от:
1. колегиите на Висшия съдебен съвет;
2. постоянни и временни комисии към
пленума;
3. членове на Висшия съдебен съвет;
4. министъра на правосъдието съобразно
правомощията му.
(7) Главният секретар внася за разглеждане
въпроси, които са от неговата компетентност.
(8) Материалите за разглеждане от пленума
се предоставят на главния секретар не по-къс-
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но от 4 работни дни преди заседанието. По
редовни точки допълнителни материали могат
да се внасят само след решение на пленума.
(9) В случаите, когато не е спазен срокът
по ал. 8, те се включват в дневния ред за
следващото заседание.
(10) В срока по ал. 8 проектът на дневен
ред се предоставя на министъра на правосъдието за съгласуване.
(11) Допълнения в предварително обявения дневен ред могат да се правят в деня на
заседанието по решение на пленума.
(12) Членовете на пленума и главният
инспектор се уведомяват за датата, часа и
мястото на провеждане на заседанието и за
дневния ред три дни предварително, като
им се предоставят и писмените материали
за заседанието. Дневният ред се публикува
на интернет страницата на Висшия съдебен
съвет в същия срок.
(13) Материалите, в които се съдържа
класифицирана информация, се обособяват
в отделна част на дневния ред и се предоставят само на членовете на Висшия съдебен
съвет при спазване изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация
и на актовете по прилагането му.
(14) Координацията на подготовката на заседанията се осъществява от главния секретар.
Чл. 27. Заседание на пленума и колегиите
се провежда, ако присъстват повече от половината от членовете им.
Чл. 28. (1) На заседанията на пленума и
колегиите присъстват министърът на правосъдието и главният инспектор, без право
да участват в гласуването, както и главният
секретар или определен от него служител от
администрацията, служител от сектор „Връзки
с обществеността“, оператор на компютризираната система за отразяване на вота на членовете на Висшия съдебен съвет и стенограф,
а в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за
съдебната власт – и определен от министъра
на правосъдието заместник-министър.
(2) При разглеждането на отделна точка
от дневния ред могат да присъстват и други
заинтересовани лица, поканени по съответния ред.
(3) По искане на член на Висшия съдебен
съвет пленумът или съответната колегия може
да разреши присъствие на отделни служители от администрацията на Висшия съдебен
съвет при разглеждане на определена точка
от дневния ред.
(4) При обсъждането на въпроси от дневния ред в материалите, по които се съдържа
класифицирана информация, присъстват само
лица, които имат достъп до класифицирана
информация от съответното ниво.
Чл. 29. Решенията на пленума по чл. 30,
ал. 2, т. 2 и 6 от Закона за съдебната власт
се приемат с мнозинство не по-малко от се-
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демнадесет гласа, а останалите решения – с
мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
Чл. 30. (1) Гласуването в пленума и колегиите винаги е явно и лично. Не се допуска
гласуване „въздържал се“.
(2) Явното гласуване се извършва чрез
компютризирана система за гласуване.
(3) Когато не е възможно да се гласува
чрез компютризираната система за гласуване,
гласуването се извършва с вдигане на ръка.
(4) Гласуването чрез компютризираната
система за гласуване става чрез персоналните
компютри на членовете на Висшия съдебен
съвет.
(5) Разпечатката от компютризираната
система за гласуване става неразделна част
от протоколите на пленума по чл. 36 и се
публикува на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
(6) Отчитането на гласуването става автоматично. Резултатите от гласуването се
отразяват на персоналните компютри на
членовете на Висшия съдебен съвет и на
контролно табло, поставено в залата, осигуряваща обществен достъп до заседанията на
Висшия съдебен съвет.
(7) Гласуването с вдигане на ръка се извършва след покана от председателстващия заседанието последователно със „за“ и „против“.
Преброяването на гласовете и отчитането им
се извършват под контрола на председателстващия заседанието и се отразяват поименно
в протокола.
(8) Пленумът и колегиите могат да вземат
решение по определени въпроси от дневния
ред да се проведе общо гласуване.
(9) От обявяване на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.
(10) Предложенията за прегласуване поради
грешка се предлагат и приемат преди обявяване на резултата от гласуването.
Чл. 31. (1) Член на Висшия съдебен съвет
няма право да участва в гласуването на решение, което се отнася лично до него или до
негов съпруг или роднина по права линия,
по съребрена линия до четвърта степен и по
сватовство до трета степен или ако са налице
други обстоятелства, които пораждат съмнение
в неговата безпристрастност.
(2) В случаите по чл. 35, ал. 1 от Закона
за съдебната власт член на Висшия съдебен
съвет се отстранява сам, като обявява обстоятелствата, които са наложили отстраняването.
Чл. 32. (1) Съдийската колегия се председателства от председателя на Върховния
касационен съд, а при негово отсъствие – от
председателя на Върховния административен
съд или от най-старшия присъстващ член.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

(2) Прокурорската колегия се председателства от главния прокурор, а при негово
отсъствие – от най-старшия присъстващ член.
Чл. 33. (1) Заседанията на колегиите се
свикват от председателстващия.
(2) Заседанията на колегиите могат да се
свикват и по искане на трима членове на
съответната колегия.
(3) Членовете на колегиите, главният инспектор и министърът на правосъдието се
уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на заседанието и за дневния ред три
дни предварително, като им се предоставят и
писмените материали за заседанието. Дневният ред се публикува на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет в същия срок.
Чл. 34. (1) Решенията на съдийската колегия по чл. 30, ал. 5, т. 1 – 4 от Закона за
съдебната власт се приемат с мнозинство не
по-малко от осем гласа, а останалите решения – с мнозинство повече от половината от
присъстващите членове.
(2) Решенията на прокурорската колегия по
чл. 30, ал. 5, т. 1 – 4 от Закона за съдебната
власт се приемат с мнозинство не по-малко от
шест гласа, а останалите решения – с мнозинство повече от половината от присъстващите
членове, с изключение на решението по чл. 30,
ал. 5, т. 17 от Закона за съдебната власт.
Чл. 35. Председателстващият съдийската
или прокурорската колегия упълномощава
процесуални представители след решение на
съответната колегия.
Раздел IV
Оформяне актовете на пленума и на колегиите
на Висшия съдебен съвет
Чл. 36. (1) При провеждане на заседанията
на пленума и на колегиите на Висшия съдебен
съвет се използва аудиозаписваща техника и
се изготвят пълен стенографски протокол и
кратък протокол за приетите решения, които
се публикуват на страницата на Висшия съдебен съвет при спазване на Закона за защита
на класифицираната информация и Закона за
защита на личните данни.
(2) Пълният стенографски протокол се
изготвя в срок до седем работни дни след
приключване на заседанието. Протоколът се
подписва от председателстващия заседанието
на пленума, съответно на колегиите.
(3) След приключване на заседанието в
срок най-късно до края на следващия работен
ден се изготвя кратък протокол за приетите
решения, в който се отразяват всички приети
решения. Краткият протокол за приетите решения се съгласува с главния секретар след
подпис от стенографите.
(4) В срок от 3 работни дни след подписването и публикуването на краткия протокол за
приетите решения се изготвят извлечения от
тях, които се съобщават на заинтересованите
органи и лица.

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

(5) Протоколите от заседанията могат да
бъдат поправяни по решение на пленума или
на колегиите при допусната очевидна фактическа грешка. Технически грешки в кратките
протоколи за приетите решения се поправят
с разпореждане на главния секретар въз основа на предложение на вносителя, което е
неразделна част от протокола.
(6) Звуковите файлове от заседанията на
пленума и на колегиите се съхраняват в срок
от 1 месец от приключване на заседанието.
(7) Стенограмите и звуковите файлове се
ползват само в сградата на Висшия съдебен
съвет.
(8) Извлечения от пълния стенографски
протокол и от краткия протокол за приетите
решения се предоставят по искане на трети
заинтересовани лица след разрешение на
главния секретар.
Чл. 37. (1) Актовете на пленума и на колегиите се подписват от председателстващия и
се подпечатват с официалния печат на Висшия
съдебен съвет, като актовете по чл. 34, т. 3 от
Закона за нормативните актове, вътрешните
правила, методики и указания, свързани с
дейност та на Висши я съдебен съвет – от
представляващия.
(2) Пленумът и колегиите на Висшия съдебен съвет използват еднакъв печат съгласно
чл. 3 от правилника.
Чл. 38. След влизане в сила на решението
за назначаване, повишаване, понижаване и
преместване на съдия, прокурор и следовател
Висшият съдебен съвет уведомява лицето,
което в едномесечен срок встъпва в длъжност.
Раздел V
Организация на работата с предложенията
и сигналите
Чл. 39. (1) Предложенията и сигналите,
подадени до Висшия съдебен съвет или колегиите, се разглеждат по реда на глава осма
„Предложения и сигнали“ от Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Администрирането и организацията на
работа с предложения и сигнали, които постъпват във Висшия съдебен съвет, се уреждат
с вътрешни правила, приети от пленума и/
или колегиите, които се публикуват на сайта
на Висшия съдебен съвет.
Чл. 40. (1) Писмени или устни предложения и сигнали, подадени лично или чрез
упълномощен представител по телефон, телеграф, телекс, факс или по електронна поща,
се регистрират, като се отразяват подателят,
датата на постъпване и въпросът, изложен в
предложението или в сигнала, както и служителите, на които е възложена подготовката
на решението по тях.
(2) Не се разглеждат анонимни предложения или сигнали.
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Раздел VI
Права и задължения на членовете на Висшия
съдебен съвет
Чл. 41. (1) Членовете на Висшия съдебен
съвет с изключение на тези, които упражняват
научна и преподавателска дейност, преустановяват изпълнението на заеманата до избора
им длъжност за времето на мандата им във
Висшия съдебен съвет.
(2) Времето, през което членовете на Висшия съдебен съвет изпълняват своите функции, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7
от Закона за съдебната власт.
(3) Членовете на Висшия съдебен съвет
се командироват по реда на чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната.
(4) Членовете на Висшия съдебен съвет
ползват материалната база на органите на
съдебната власт.
Чл. 42. Изборен член на Висшия съдебен
съвет спазва критериите за несъвместимост,
установени в чл. 18 от Закона за съдебната власт.
Чл. 43. (1) Член на Висшия съдебен съвет
е длъжен да участва в състава на най-малко
3 (три) комисии и съвети, подпомагащи дейността на пленума и колегиите.
(2) Член на Висшия съдебен съвет е длъжен
да присъства на заседанията на Висшия съдебен съвет и на комисиите, в които е избран.
(3) Член на Висшия съдебен съвет може да
участва в заседанията на постоянна комисия
на пленума, на която не е член, без право
да гласува.
(4) Пленумът и колегиите могат периодично да преразглеждат състава на комисиите и
съветите, подпомагащи дейността им, и да
вземат решения за извършване на промени
при необходимост при спазване на правилото
по ал. 1.
Чл. 44. Членовете на Висшия съдебен съвет
получават, от момента на встъпването им в
длъжност, по право достъп до всички нива на
класифицирана информация за срока на заемане
на длъжността им при спазване на принципа
„необходимост да се знае“ и при взето решение на съответната колегия или на пленума
на Висшия съдебен съвет, когато колегията
или пленумът заседават в закрито заседание.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

БЮДЖЕТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Чл. 45. Бюджетът на съдебната власт е
самостоятелен и е част от държавния бюджет.
Чл. 46. Висшият съдебен съвет е първостепенен разпоредител по бюджета на съдебната
власт.
Ч л. 47. П лен у м ът на Висши я съдебен
съвет организира и ръководи съставянето и
изпълнението на бюджета на съдебната власт.
Чл. 48. Разпоредителите с бюджет от пониска степен по бюджета на съдебната власт
се определят от пленума на Висшия съдебен
съвет.

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

Чл. 49. Проектите на бюджет и бюджетните
прогнози за бюджета на съдебната власт се
разработват по органи на съдебната власт.
Чл. 50. Плен у м ът на Висши я съдебен
съвет внася в Министерския съвет бюджетните прогнози и проектите на бюджети на
съдебната власт в определените с бюджетната
процедура срокове.
Чл. 51. При приемането на държавния бюджет Народното събрание изслушва доклад на
пленума на Висшия съдебен съвет, представен
от негов представител.
Чл. 52. По бюджета на съдебната власт се
предвиждат резерви на непредвидени и/или
неотложни разходи. Размерът на резервите се
определя със закона за държавния бюджет за
съответната година и се разходва по решение
на пленума на Висшия съдебен съвет.
Чл. 53. Пленумът на Висшия съдебен съвет
извършва промени по бюджета на съдебната
власт, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
Чл. 54. Плен у м ът на Висши я съдебен
съвет представя в Министерството на финансите ежемесечно и на тримесечие отчети
за изпълнението на бюджета на съдебната
власт, включително за сметките за средства
от Европейския съюз и сметките за чужди
средства, както и допълнителна информация.
Чл. 55. С решение на пленума на Висшия
съдебен съвет се определят членове на комисия „Бюджет и финанси“ за разпоредители
с бюджета на съдебната власт с право на
първи подпис и служители от администрацията на Висшия съдебен съвет с право на
втори подпис.
Г л а в а

п е т а

ВЪТРЕШЕН ОДИТ
Раздел I
Общи положения
Чл. 56. (1) Към пленума на Висшия съдебен съвет е създадена дирекция „Вътрешен
одит“, която подпомага съдебната власт за
постигане на целите є, като идентифицира и
оценява рисковете и оценява адекватността
и ефективността на системите за финансово
управление и контрол (вътрешния контрол).
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко
подчинение на пленума на Висшия съдебен
съвет и осъществява дейността по вътрешен
одит в съответствие със Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(3) Дирекцията осъществява вътрешния
одит на всички структури, програми, дейности и процеси във Висшия съдебен съвет,
Инспектората към Висшия съдебен съвет,
органите на съдебна власт и Националния
институт по правосъдие – разпоредители с
бюджетни кредити от по-ниска степен, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
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(4) Вътрешният одит се осъществява чрез
изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или консултиране.
(5) Директорът на дирекцията за вътрешен
одит докладва за резултатите от извършените
одитни ангажименти и за цялостната дейност
на дирекцията на Висшия съдебен съвет чрез
съответната компетентна комисия в зависимост от съдържанието на резултатите.
Раздел II
Състав, функции и организация на работата
на дирекция „Вътрешен одит“ във Висшия
съдебен съвет
Чл. 57. Дейността на дирекцията се осъщес т вя ва о т р ъковод и т ел на вът реш н и я
одит – директор, и вътрешни одитори – държавен, главен, старши и младши.
Чл. 58. При осъществяване на дейността по
вътрешен одит ръководителят на вътрешния
одит и вътрешните одитори:
1. планират, извършват и докладват дейността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, стандартите за вътрешен
одит в публичния сектор, Етичния кодекс на
вътрешните одитори, статута на дирекция
„Вътрешен одит“ и процедури и специфична
методология за осъществяване на дейността
на дирекция „Вътрешен одит“ съгласно чл. 27,
ал. 1, т. 6 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор;
2. изготвят на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от пленума на Висшия съдебен съвет;
3. изготвят одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. предоставят на Висшия съдебен съвет и
административните ръководители на органите
на съдебната власт независима и обективна
оценка за състоянието на процес, система
или друг обект на одита;
5. проверяват и оценяват съответствието
на дейността със законите, подзаконовите
нормативни актове, вътрешните актове и
договорите; надеждността и всеобхватността
на финансовата и оперативната информация;
създадената организаци я по опазване на
активите и информацията, ефективността,
ефикасността и икономичността на дейности
те; изпълнението на задачите, договорите,
пое т и т е а н га ж и мен т и и пос т и га не т о на
целите;
6. консултират Висшия съдебен съвет и
административните ръководители на органите на съдебната власт по тяхно искане, като
дават съвети, мнение, обучение и други с цел
да се подобрят процесите на управление на
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риска и контрола, без да поемат управленска
отговорност за това;
7. ръководителят на одитния екип и вътрешните одитори обсъждат с административните
ръководители на органите на съдебната власт,
чиято дейност е одитирана, резултатите от
всеки извършен одитен ангажимент и изготвят
одитен доклад;
8. ръководителят на вътрешния одит и
вътрешните одитори дават препоръки в одитните доклади за подобряване на дейността на
одитираните обекти, адекватността и ефективността на системите за финансово управ
ление и контрол и извършват проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
9. изготвят и предоставят на пленума на
Висшия съдебен съвет годишен доклад за
дейността по вътрешен одит в съответствие
с чл. 40, ал. 6 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, който се включва в доклада по чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор;
10. повишават професионалната си квалификация и осъществяват контакти с другите
звена за вътрешен одит от организациите
от публичния сектор с цел обмяна на добри
практики.
Раздел III
Статут на вътрешните одитори
Чл. 59. (1) Ръководителят на вътрешния
одит и вътрешните одитори са съдебни служители и се назначават и освобождават от
длъжност от пленума на Висшия съдебен съвет.
Те трябва да отговарят на изискванията на
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
(2) При осъществяване на дейността по
вътрешен одит в системата на съдебната
власт ръководителят на вътрешния одит и
вътрешните одитори имат правата и спазват
задълженията, предвидени в глава трета,
раздел II от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор.
(3) Ръководител ят на вът решни я одит
осъществява административното ръководство
на вътрешните одитори за изпълнение на
одитните ангажименти и цялостната дейност
на дирекцията.
Чл. 60. Назначаването, атестирането и
повишаването в ранг на ръководителя на
вътрешния одит и вътрешните одитори се
извършват съгласно утвърдените от пленума
на Висшия съдебен съвет вътрешни правила
за провеждане на конкурси за назначаване,
атестиране и повишаване в ранг на вътрешните одитори в дирекция „Вътрешен одит“
във Висшия съдебен съвет.
Чл. 61. Командироването на ръководителя
на вътрешния одит и вътрешните одитори и
ползването от тях на платен или неплатен
отпуск се разрешава от представляващия
Висшия съдебен съвет.
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Чл. 62. (1) Ръководителят на вътрешния
одит и вътрешните одитори осъществяват
своята дейност и в съответствие със Закона
за съдебната власт, Кодекса на труда и нормативните актове, свързани с тях. Те са длъжни
да изпълняват служебните си задължения и
индивидуални отговорности безпристрастно,
точно и компетентно съобразно длъжностната
им характеристика.
(2) При служебна необходимост вътрешните
одитори са длъжни да изпълняват служебните
си задължения извън работно време.
Г л а в а

ш е с т а

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Раздел I
Общи положения
Чл. 63. (1) Администрацията на Висшия
съдебен съвет подпомага дейността на пленума
и на колегиите на Висшия съдебен съвет и е
структурирана в дирекции и други самостоятелни административни звена.
(2) Дирекциите осъществяват функциите
си чрез отдели, сектори и звена към тях.
(3) Структурата на дирекциите и длъжностните разписания на администрацията се
определят със заповед на главния секретар.
(4) Броят на служителите и структурата на
администрацията на Висшия съдебен съвет
се определят от пленума на Висшия съдебен
съвет по предложение на главния секретар.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 64. (1) За главен секретар на Висшия
съдебен съвет може да се назначи лице, което
отговаря на изискването по чл. 164, ал. 2 от
Закона за съдебната власт.
(2) Главният секретар се назначава с решение на пленума на Висшия съдебен съвет след
провеждане на конкурс съгласно Правилата
за провеждане на конкурс за назначаване на
главен секретар на Висшия съдебен съвет.
(3) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията
за подготовка на заседанията на пленума на
Висшия съдебен съвет и колегиите и изпълнение на техните актове, като:
1. организира подготовката на заседанията на пленума на Висшия съдебен съвет и
колегиите;
2. предлага на председателстващия проекта на дневен ред за заседанията на пленума
на Висшия съдебен съвет и колегиите след
подаване на материали от съответните комисии, членове на Висшия съдебен съвет,
работни групи;
3. осъществява непосредствен контрол
върху дейността на звено „Стенографи“ по
изготвянето на пълния и краткия стенограф-
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ски протокол от заседанията на пленума и
колегиите;
4. организира изпълнението на решенията
на пленума и колегиите;
5. участва в заседанията на пленума на
Висшия съдебен съвет и на колегиите, като
може да представя становища по въпроси от
дневния ред от неговата компетентност;
6. може да участва в заседанията на постоянните комисии при Висшия съдебен съвет
без право да гласува;
7. организира поддържането на интернет
страницата на Висшия съдебен съвет.
(4) Главният секретар като работодател на
служителите от администрацията ръководи,
координира и контролира функционирането
на администрацията на Висшия съдебен съвет, при което:
1. назначава, освобождава и командирова
в страната и в чужбина служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет;
2. организира и провежда конкурсите, атестирането и повишаването в ранг на съдебните
служители от администрацията на Висшия
съдебен съвет съгласно вътрешни правила,
утвърдени от него;
3. утвърждава със заповед щатното разписание на админист раци ята на Висши я
съдебен съвет;
4. утвърждава вътрешни правила за дейностите, осъществявани от администрацията;
5. контролира разходите на администрацията на Висшия съдебен съвет;
6. контролира и отговаря за работата с документите, за тяхното съхраняване и архивиране
и за опазването на служебната информация;
7. определя реда за документооборота,
деловодната и архивната дейност в администрацията;
8. поощрява служители от администрацията на Висшия съдебен съвет с отличие или
награда за проявени висок професионализъм,
образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества;
9. реализира дисциплинарната отговорност на служителите за извършени от тях
дисциплинарни нарушения;
10. организира обучението на съдебните
служители и повишаването на тяхната квалификация;
11. отговаря за създаването на условия за
нормална и ефективна работа на членовете на
Висшия съдебен съвет и на администрацията;
12. разпределя съобразно функционалната
компетентност на административните звена
задачите за изпълнение;
13. осъществява непосредствен контрол
върху дейността на звено „Финансови контрольори“.
(5) Конкретните задачи за администрацията, формулирани от пленума, колегиите,
комисиите и отделни членове на Висшия
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съдебен съвет, се възлагат на администрацията чрез главния секретар в обем и срокове,
съгласувани с него.
(6) Главният секретар осъществява методическо ръководство и контрол по отношение
на съдебните администратори.
(7) При осъществяването на своите функции
главният секретар може да:
1. изисква от органите на съдебната власт,
от централните и териториалните органи на
изпълнителната власт, органите на местното
самоуправление, както и от други органи и
организации, информация и материали, необходими за осъществяване правомощията
на Висшия съдебен съвет;
2. участва в срещи и комисии с представители на други органи или организации по
тяхна покана или по възлагане от Висшия
съдебен съвет;
3. осъществява контакти с представители на
органите на съдебната власт, законодателната
власт, централните и териториалните органи на изпълнителната власт и органите на
местното самоуправление, на международни
органи и организации, както и с граждани.
(8) С решение на пленума на Висшия съдебен съвет на главния секретар могат да бъдат
възложени за изпълнение и други функции.
(9) Главният секретар в изпълнение на
правомощията си издава правила, разпореждания и заповеди, които са задължителни за
съдебните служители от администрацията на
Висшия съдебен съвет.
(10) Главният секретар при отсъствие може
да делегира свои правомощия на съдебен
служител от администрацията и да определя
неговите функции със заповед.
Раздел III
Фу нк ции и организация на работата на
администрацията на Висшия съдебен съвет
Чл. 65. (1) Администрацията на Висшия
съдебен съвет включва:
1. дирекция „Бюджет и финанси“;
2. дирекция „Управление на собствеността
на съдебната власт“;
3. дирекция „Правна“;
4. дирекция „Информационни технологии
и съдебна статистика“;
5. дирекция „Конкурси на магистрати“;
6. дирекция „Атестиране на магистрати“;
7. дирекция „Меж дународна дейност и
протокол“;
8. дирекция „Човешки ресурси, административно и техническо обслужване и класифицирана информация“.
(2) Като самостоятелни звена в администрацията на Висшия съдебен съвет се структ у рират звено „Финансови контрольори“,
сектор „Връзки с обществеността“ и звено
„Стенографи“.
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Чл. 66. (1) Дирекциите се ръководят от
директор, който организира, координира и
контролира изпълнението на възложените
им функции и своевременно док ладва за
осъществяването им.
(2) Директорът на дирекция разпределя и
възлага задачите по отдели, сектори и звена
по естество и специфика, като предлага на
главния секретар мерки за подобряване организацията на работа в дирекцията.
Чл. 67. (1) Отделите се ръководят от началник на отдел, който организира, координира
и контролира изпълнението на работата на
съдебните служители в съответния отдел и
своевременното изпълнение на възложените
им задачи.
(2) Началникът на отдел разпределя и
възлага задачите в ресорните сектори и звена
по естество и специфика, като предлага на
главния секретар и на директора на дирекция мерки за подобряване организацията на
работа в отдела.
Чл. 68. Самостоятелните звена са на пряко
подчинение на главния секретар, с изключение на сектор „Връзки с обществеността“,
който е на пряко подчинение на Висшия
съдебен съвет.
Чл. 69. Дирекция „Бюджет и финанси“
осъществява функции по изготвяне на проекта
на бюджета на съдебната власт и организира
изпълнението на бюджета, като:
1. във връзка с бюджетното финансиране:
a) изготвя бюджетите на второстепенните
разпоредители в рамките на утвърдения от
Народното събрание бюджет на съдебната
власт по елементи на Единната бюджетна
класификация и ги предлага за утвърждаване
от Висшия съдебен съвет;
б) организира текущото финансиране на
второстепенните разпоредители по бюджета на
съдебната власт съгласно утвърдените бюджети
чрез системата за електронни разплащания
„СЕБРА“, като: ежедневно обработва инициираните платежни нареждания; контролира
извършването на разходите на органите на
съдебната власт в рамките на утвърдените
им бюджети; поддържа ежедневен регистър за
усвоените чрез СЕБРА средства по параграфи
на Единната бюджетна класификация;
в) ежедневно публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет информация
за извършените плащания в СЕБРА общо
за системата на съдебната власт, по второстепенни системи с бюджет и по код за вид
плащане за всеки работен ден;
г) поддържа и актуализира регистър на
бюджетните организации в съдебната система
чрез създадената за целта в СЕБРА функционалност;
д) подготвя предложения за извършване на
корекции по бюджетите на второстепенните
разпоредители по искания от органите на
съдебната власт или служебни след експертен
анализ;
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е) извършва корекции по бюджетите на
второстепенните разпоредители след утвърждаването им от Висшия съдебен съвет и
своевременно изпраща актуализираните бюджети на органите на съдебната власт;
ж) изготвя месечното разпределение на
бюд жета на съдебната власт и извършва
актуализацията му съгласно утвърдените от
Висшия съдебен съвет корекции;
з) ежемесечно изпраща заявки за субсидия
и лимит за разходи на съдебната власт за
утвърждаване от Министерството на финансите съгласно закона за държавния бюджет
на Република България;
и) под д ърж а рег ис т ър за ежемес еч но
контролиране на изпълнението на бюджета
на органите на съдебната власт по основни
параграфи и подпараграфи на Единната бюджетна класификация;
й) поддържа регистър за разпределението
на допълнително отпуснатите средства по
бюджетите на органите на съдебната власт
по източници;
к) анализира извършените разходи по критерии, зададени от ръководството на Висшия
съдебен съвет;
л) събира и обобщава информация относно
състоянието на системите за финансово управление и контрол в органите на съдебната
власт;
м) събира и съхранява постъпилата документация от органите на съдебната власт във
връзка с дължими обезщетения на магистрати
и съдебни служители;
н) събира и съхранява постъпилата документация от органите на съдебната власт във
връзка с изплащане на дължими обезщетения
по Закона за отговорността на държавата и
общините за вреди;
2. във връзка с финансовите разчети и
анализи:
а) разработва дългосрочни и средносрочни
прогнози за бюджета на съдебната власт;
б) разработва дългосрочни и средносрочни
прогнози за бюджета на Висшия съдебен съвет;
в) съставя проект на бюджет на съдебната
власт за съответната календарна година на
основата на приетата прогноза;
г) съставя проект на бюджет на Висшия
съдебен съвет за съответната календарна година на основата на приетата прогноза;
д) обосновава и методически защитава
проекта на бюджет на съдебната власт;
е) дава методически указания по изготвянето на бюджета на съдебната власт; изготвя анализи и доклади по становищата на
компетентните държавни органи, свързани с
бюджета на съдебната власт;
ж) разпределя утвърдения от Народното
събрание бюджет на съдебната власт за съответната календарна година по органи на
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съдебната власт (в т.ч. обобщени бюджети
на съдилищата) по елементи на Единната
бюджетна класификация;
з) изготвя ежемесечна информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт
за предходни периоди и информира Висшия
съдебен съвет;
и) изготвя ежемесечна информация за
очакваното изпълнение по бюджета на съдебната власт към края на съответната година и
я представя в Министерството на финансите;
й) създава и поддържа информация, свързана с бюджета на съдебната власт и неговото
изпълнение;
к) поддържа информация за разпределение
на допълнителните средства по бюджета на
съдебната власт;
л) актуализира бюджета на съдебната власт;
м) изготвя необходимата документация
за Министерството на финансите при необходимост от утвърждаване на допълнителни
средства по бюджета на съдебната власт чрез
постановление на Министерския съвет, решение на Министерския съвет или корекции
между отделни първостепенни разпоредители,
както и последващите документи;
н) изготвя финансови обосновки към проектите на нормативни актове във връзка с
чл. 28 от Закона за нормативните актове и
чл. 12, ал. 2, т. 3 от Вътрешните правила за
изработване на нормативни актове във Висшия
съдебен съвет и оценка на въздействието им;
о) извършва периодично актуализация на
приходите и разходите, както и на субсидията
по бюджета на съдебната власт, и информира
Министерството на финансите;
п) ежемесечно консолидира и анализира
данни за средствата за работна заплата на
органите на съдебната власт;
3. във връзка със счетоводството и методологията:
а) разпределя по параграфите на Единната
бюджетна класификация одобрения бюджет
на Висшия съдебен съвет и неговата администрация за съответната година и предоставя
същия на пленума на Висшия съдебен съвет
за запознаване, като на всяко тримесечие го
информира за изпълнението му;
б) отчита касовото изпълнение на бюджета
на Висшия съдебен съвет и неговата администрация и предоставя същия на пленума
на Висшия съдебен съвет за запознаване,
като на всяко тримесечие го информира за
изпълнението му;
в) анализира и контролира разходите за
издръжка на Висшия съдебен съвет и неговата
администрация и при необходимост предлага
корекция по отделните параграфи;
г) осъществява финансово-счетоводното
обслужване на Висшия съдебен съвет и неговата администрация съобразно Закона за
счетоводството и други нормативни актове;
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д) организира инвентаризация на активите, пасивите, вземанията и задълженията на
Висшия съдебен съвет и на неговата администрация;
е) изготвя месечни, тримесечни и годишни
отчети за касово изпълнение на бюджета,
сметките за средствата от ЕС и сметките за
чужди средства на Висшия съдебен съвет и
на неговата администрация;
ж) изготвя тримесечните и годишните
оборотни ведомости на Висшия съдебен съвет
и на неговата администрация;
з) осигурява съхраняването на счетоводните
документи на администрацията на Висшия
съдебен съвет;
и) организира единна счетоводна отчетност в системата на Висшия съдебен съвет,
изготвя единен индивидуален сметкоплан на
ползваните счетоводни сметки и подсметки;
й) изготвя обяснителна записка към тримесечните отчети и годишния финансов отчет, с
която се оповестява прилаганата счетоводна
политика в органите на съдебната власт;
к) приема и обобщава месечните, тримесечните и годишните отчети за касово изпълнение
на бюджета, сметките за средствата от ЕС и
сметките за чужди средства на органите на
съдебната власт и ги представя на Министерството на финансите и на Сметната палата;
л) приема и обобщава тримесечните и годишните оборотни ведомости на органите на
съдебната власт и ги представя на Министерството на финансите и на Сметната палата;
м) поддържа счетоводни регистри по основните показатели на Единната бюджетна
класификация;
н) обработва и осчетоводява документи за
приходите и разходите по Единната сметка
и поддържа кореспонденция с Националната
агенция за приходите;
о) поддържа кореспонденция с органите на
съдебната власт относно освобождаването на
лимити, сторниране и изчистване на обороти
за плащанията, преминали през сетълмент
(СЕБРА);
п) осъществява контрол и анализ върху
финансовата и нефинансовата информация,
представена в периодичните отчети за касовото изпълнение на бюджета и годишните
финансови отчети на второстепенните разпоредители с бюджети;
р) дава методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с
финансово-счетоводната дейност – изготвянето на отчетите за касовото изпълнение на
бюджета (месечни, тримесечни и годишни),
сметките за средствата от ЕС и сметките за
чужди средства и оборотни ведомости, до
всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
с) на основата на счетоводните отчети
изготвя справки, становища и предложения
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за подобряване на финансовата дисциплина
и отчетност;
т) провежда периодични семинари за обучаване на счетоводните кадри в съдебната
система;
у) изготвя становища на Висшия съдебен
съвет във връзка с въпроси и проблеми,
свързани със счетоводството и методологията
на органите на съдебната власт, поставени
от други ведомства, контролни и финансови
институции;
ф) обработва и осчетоводява документи
за строителство и основен ремонт на недвижимите имоти, както и за задължения,
произтичащи от собствеността на имотите –
данъци, такси, наеми, застраховки, преоценки
и други разходи;
х) обработва и осчетоводява документи
за разходи по сключени договори за наем на
недвижими имоти;
ц) обработва и осчетоводява документи за
приходи и възстановени разходи за отдадените под наем недвижими имоти или части от
недвижими имоти на съдебната власт; подава
данъчна декларация по Закона за данъка върху
добавената стойност;
ч) поддържа финансови досиета във връзка
с изпълнение на договори, сключени с изпълнители, извършващи строително-ремонтни
дейности в сгради на органите на съдебната
власт и финансирани от Висшия съдебен съвет,
както и по договори за наем.
Чл. 70. Дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ осъществява
следните функции:
1. във връзка с инвестиционната политика
координира цялостната дейност и подпомага
Висшия съдебен съвет при осъществяването
на правомощията му по изпълнението на бюджета за капиталови разходи, като подготвя
и предлага проекти на поименни списъци на
обектите за строителство и ремонт за съответната година, които ще се финансират от
бюджета на съдебната власт, като:
а) проучва необходимостта от ново строителство, реконструкции и основни ремонти
за нуждите на органите на съдебната власт;
б) подготвя доклади относно състоянието
на имотите, подлежащи на основен ремонт,
проектиране или ново строителство;
в) обобщава и анализира предложенията
на органите на съдебната власт;
г) изготвя проект на годишна инвестиционна програма на органите на съдебната
власт (по обекти и по вид на капиталовите
разходи) в рамките на утвърдения бюджет на
съдебната власт;
д) изготвя и актуализира цялостната документация за капиталовите разходи по бюджета на съдебната власт – разчети и отчети
за изразходваните средства с инвестиционно
предназначение;
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е) изготвя предложения за финансиране
на обектите за основен ремонт, строителство,
придобиване на дълготрайни материални
активи на второстепенните разпоредители
по бюджета на съдебната власт и по външни
програми;
ж) изготвя предложения за корекции на
средствата за капиталови разходи по бюджета на второстепенните разпоредители при
необходимост;
з) изготвя анализи, справки и приложения относно проектобюджети и бюджетни
прогнози за ангажиментите по капиталовите
разходи на съдебната власт;
и) подготвя заявка за потребностите от
възлагане на обществени поръчки за инженеринг, строителство и услуги и включване
в обобщена заявка и график за възлагане на
обществени поръчки за съответната година
съгласно утвърдените правила във Висшия
съдебен съвет;
й) изготвя техническите задания за възлагане на проектиране и строителство на нови
обекти и реконструкция на съществуващите;
к) организира и участва в приемателни
комисии за завършените обекти;
л) осъществява текущ контрол при изпълнението на строително-монтажните работи
и доставки, проверява съставените актове и
строителни книжа на обектите;
м) подготвя указания и осъществява методическа помощ на съответните органи на
съдебната власт във връзка с изпълнението
на Инвестиционната програма на Висшия
съдебен съвет;
н) отговаря за съставянето на техническите
паспорти на сградния фонд на съдебната власт;
о) отговаря за съхраняването на проектна
и техническа документация на сградния фонд
на съдебната власт;
2. във връзка с текуща поддръжка на съществуващия сграден фонд:
а) води регистър на предложения/искания
за инвестиции в ремонти от органите на съдебната власт;
б) анализира постъпилите искания, касаещи
текущи и аварийни ремонти, и изготвя предложения за корекции на средства по § 10-00
„Текущ разход“ по бюджета на органите на
съдебната власт при необходимост;
3. във връзка с управлението на собствеността на съдебната власт подпомага Висшия
съдебен съвет при осъществяването на дейностите по придобиване, управление, стопанисване, ползване, поддържане и разпореждане
с недвижими имоти – държавна собственост,
за нуждите на органите на съдебната власт
на територията на Република България, като:
а) води регистър на недвижимите имоти,
стопанисвани и ползвани от органите на съдебната власт, като поддържа и актуализира
единна база данни за недвижимите имоти,
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предоставени за управление на Висшия съдебен съвет;
б) документира собствеността върху недвижимите имоти на съдебната власт, води
отчет, организира дейности по кадастъра,
застраховането на сградите и друго имущество и отразява всички настъпили промени
в собствеността като вид и обем; поддържа и
съхранява досиетата на имотите на Висшия
съдебен съвет и органите на съдебната власт;
в) изготвя и представя становища за оптимално разпределение на съдебни сгради,
ползвани от органите на съдебната власт;
г) организира проучвания за съществуващи
възможности за попълване на сградния фонд
с цел оптималното задоволяване нуждите на
органите на съдебната власт, като анализира
и предлага на Висшия съдебен съвет процедури по придобиване на собственост върху
сгради и терени, организира процедурите по
придобиването на нови недвижими имоти,
включително и по фактическото им приемане;
д) орга низи ра, о т г оваря, ос ъщес т вя ва
контрол и изготвя становища за правилното,
законосъобразното и ефективното ползване
и стопанисване на недвижимите имоти, предоставени за управление на Висшия съдебен
съвет;
е) изготвя становища по проекти на актове
на Министерския съвет, свързани с процедури по Закона за държавната собственост и
правилника за прилагането му;
ж) предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите
имоти – държавна собственост, предоставени
за управление на Висшия съдебен съвет, с
цел постигане на максимална ефективност;
з) организира фактическото приемане на
предоставените за управление имоти;
и) подготвя и извършва фактическото предаване на имоти с отпаднала необходимост
за съдебната власт;
й) анализира и организира дейностите,
свързани с процедурите по Закона за местните
данъци и такси;
к) подпомага инвентаризация на недвижимите имоти на съдебната власт;
4. подпомага пленума на Висшия съдебен
съвет при управлението на ведомствения жилищен фонд на Висшия съдебен съвет, като:
а) поддържа регистрите по чл. 34 от Правилата за отдаване под наем на недвижими
имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на Висшия съдебен съвет
за жилищни нужди: регистър на кандидатите
за настаняване във ведомствени жилища;
регистър на настанените във ведомствени жилища лица и регистър на свободните жилища;
б) контролира изпълнението на сключените
договори за наем;
в) осъществява контрол относно текущото
фактическо състояние на отдадените под наем
жилища от жилищния фонд на Висшия съдебен
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съвет и дали начинът им на ползване съответства на договорното им предназначение;
5. съгласува проекти на договори във връзка
с управлението на собствеността, по които
страна е Висшият съдебен съвет, като при
несъгласие представя мотивирано становище;
6. във връзка с организацията по възлагане
на обществените поръчки, касаещи управление
на собствеността на съдебната власт:
а) изготвя техническите задания за възлагане на проектиране и строителство на нови
обекти и реконструкция на съществуващите
за доставки на оборудване и техническите
спецификации по процедурите по Закона за
обществените поръчки;
б) изготвя технически задания, свързани
с имуществено застраховане, оценяване на
имотите на органите на съдебната власт и
други, свързани с дейността;
в) осъществява текущ контрол по изпълнението на сключените договори за възлагане
на обществени поръчки (срокове, гаранции,
неустойки), включително от органите на съдебната власт;
г) изготвя и съгласува проекти на договори
за строителство, проектиране, строителен
контрол в проектирането и строителството,
както и за инвеститорски контрол в строителството;
д) организира провеждането на експертни
технико-икономически съвети за оценка и
приемане на извършените проектни работи;
е) въвежда информация в регистъра на
сключените договори по обществени поръчки
във връзка с дейността на дирекцията.
Чл. 71. Дирекция „Правна“ осъществява
следните функции:
1. във връзка с правното обслужване:
а) осигурява експертно участие в постоянните комисии на пленума и колегиите;
б) проучва постъпили сигнали, молби и
предложения, подготвя становища по тях и
ги докладва в комисиите на пленума или
колегиите, от чиято компетентност са те;
в) осъществява методическа помощ и
координация по отношение на правното обслужване на дейностите в другите дирекции
на администрацията на Висшия съдебен съвет;
г) подпомага Висшия съдебен съвет при
изпълнение на задълженията му като администратор на лични данни, както и отговаря за
воденето на регистрите по Закона за защита
на личните данни;
д) изготвя предложения и становища по
принципни въпроси и решения, методически
указания и стратегии за съдебната система;
е) изготвя анализи, становища, доклади и
проекти на решения по възложени от пленума
и колегиите на Висшия съдебен съвет въпроси,
свързани с упражняване на правомощията на
административния орган;
ж) изготвя правни становища по процедури
и дейности на Висшия съдебен съвет и/или на
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другите структурни звена в администрацията
на Висшия съдебен съвет;
з) изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за
достъп до обществена информация въз основа
на предоставено мотивирано становище от
съответната дирекция и/или комисия за наличието на информацията и нейния характер;
2. във връзка с нормативната дейност:
а) участва в подготовката на проекти на
нормативни актове по прилагането на Закона
за съдебната власт, които са от компетентността на пленума на Висшия съдебен съвет;
б) участва в изготвянето на становищата
на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет по нормативни актове, които се
отнасят до съдебната система и са внесени
за утвърждаване или съгласуване от Висшия
съдебен съвет;
в) изготвя проекти на становища до Конституционния съд по дела, по които Висшият
съдебен съвет е конституиран като заинтересована страна;
3. във връзка с процесуалното представителство на Висшия съдебен съвет:
а) изготвя искови молби, жалби, възражения, отговори и писмени бележки по съдебни
производства, в които Висшият съдебен съвет,
съответната колегия или главният секретар
на Висшия съдебен съвет е страна, и осигурява участие на упълномощен процесуален
представител;
б) изготвя жалби, възражения и становища до административни органи и участва в
административни производства пред тях по
пълномощие на пленума или колегиите;
в) изготвя проекти на становища по обсъждани въпроси от пленумите на Върховния
касационен съд и Върховния административен
съд, свързани с организацията на съдебната
власт;
4. във връзка с управлението на цикъла
на обществените поръчки:
а) координира, администрира и контролира
цялостния процес по планиране и провеждане
на обществените поръчки на Висшия съдебен
съвет съобразно Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки;
б) координира и организира и всички дейности във връзка с подготовката за възлагане
на обществени поръчки;
в) съвместно със структурното звено – заявител, разработва документи по процедурите
за възлагане на обществени поръчки;
г) координира процеса на провеждането
на процедурите и възлагането на обществени поръчки в съответствие с нормативните
изисквания и приложимите правила за обществените поръчки;
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д) изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки и организира
сключването им;
е) води регистър на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки
през съответната година, води и съхранява
досиета на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки и организира
арх ивирането им съобразно действащите
Вътрешни правила за управление на цикъла
на обществените поръчки;
ж) подготвя становища във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки
и свързаните с него подзаконови нормативни
актове;
з) подготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове необходимата
информация при възлагането на обществените
поръчки до Агенцията по обществените поръчки и до „Официален вестник“ на Европейския
съюз в приложимите случаи;
и) оказва методическа помощ на останалите структурни звена във Висшия съдебен
съвет по въпроси, свързани с организирането
и провеждането на процедури по Закона за
обществените поръчки и възлагането на обществени поръчки;
й) участва в разработването на вътрешните
правила по Закона за обществените поръчки
и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
к) води и поддържа регистър на договорите,
сключени от Висшия съдебен съвет;
5. във връзка с дисциплинарната дейност:
а) подпомага комисиите по дисциплинарните производства към колегиите при
разглеждане на предложенията от органите и
лицата по чл. 312 от Закона за съдебната власт
за налагане на дисциплинарни наказания и
при разглеждане на постъпилите заповеди на
административни ръководители за налагане
на дисциплинарни наказания „забележка“ на
съдии, прокурори и следователи;
б) поддържа и актуализира следните регистри по колегии: вътрешен регистър на
дисциплинарните дела; публичен регистър
на дисциплинарните производства по Закона
за съдебната власт; вътрешен регистър на
наказателни производства, по които като обвиняеми са привлечени съдия, прокурор или
следовател; вътрешен регистър на заповедите
на административни ръководители по чл. 327
от Закона за съдебната власт;
в) създава досиета по образуваните дисциплинарни дела и преписки по заповеди на
административни ръководители и води цялата
кореспонденция по движението им;
г) подпомага дисциплинарните състави към
съответните колегии при осъществяването на
правомощията им;
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д) подпомага колегиите на Висшия съдебен
съвет при анализиране и обобщаване на резултатите по дисциплинарните производства;
е) осъществява процесуално представителство по дисциплинарни дела и преписки;
ж) докладва в комисиите по дисциплинарните производства постъпилата информация
от Инспектората към Висшия съдебен съвет
съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт, както и данните от главния
инспектор и министъра на правосъдието по
чл. 60м от Закона за съдебната власт;
з) изготвя проект на анализ на данните по
чл. 60м от Закона за съдебната власт;
и) докладва в комисиите по дисциплинарните производства постъпилата информация
от административните ръководители по извършени проверки в районните, окръжните и
апелативните съдилища и прокуратури.
Чл. 72. Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ осъществява
следните функции:
1. във връзка с внедряването на съвременните информационни и комуникационни
технологии:
а) разработва планове и стратегии за внедряване на съвременни информационни и комуникационни технологии в администрацията на
Висшия съдебен съвет и органите на съдебната
власт и организира тяхното изпълнение;
б) разработва технически задания за внедряване на хардуер и софтуер във Висшия
съдебен съвет и органите на съдебната власт;
в) участва в разработването и прилагането
на методологии, правила и процедури в областта на информационните и комуникационните технологии във Висшия съдебен съвет
и органите на съдебната власт;
г) подпомага Висшия съдебен съвет при
осъществяване на правомощията му по реализация на стратегията за въвеждане на съвременни информационни и комуникационни
технологии в съдебната власт;
д) подготвя становища по представените
на Висшия съдебен съвет проекти за изграждането и внедряването на информационни и
комуникационни технологии;
е) разработва, прилага и контролира изпълнението на процедури за сигурност на информационните и комуникационните системи
с цел осигуряване на ефективна защита на
информационните ресурси на Висшия съдебен
съвет и органите на съдебната власт;
2. във връзка със софтуерната и хардуерната
поддръжка и актуализацията на използваните
информационни и комуникационни системи:
а) координира и подпомага планирането
на осигуряването на необходимия хардуер и
софтуер в органите на съдебната власт;
б) осигурява поддържането и използването
на хардуера и софтуера в администрацията
на Висшия съдебен съвет;
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в) осигурява правилното функциониране
и актуализиране на използваните от Висшия
съдебен съвет софтуер и хардуер;
г) поддържа изправността на всички хардуерни и софтуерни системи в администрацията
на Висшия съдебен съвет;
д) изготвя указания и методика за работа,
обучаване и подпомагане на служителите в
администрацията и членовете на Висшия
съдебен съвет при работата с внедрените
хардуер и софтуер;
е) осигурява поддържането на компютърната техника, локалните мрежи и комуникационното оборудване във Висшия съдебен съвет;
ж) организира закупуването на нов хардуер
и софтуер и ги въвежда в експлоатация;
3. във връзка с разработване, внедряване
и използване на Единната информационна
система на съдилищата (ЕИСС):
а) осъществява контрол на разработчика по
време на разработване и внедряване на ЕИСС;
обобщава постъпили искания от съдилищата
за добавяне на нови и/или промяна на съществуващи функционалности в системата на
база на реалната є работа и/или при промяна
на действащото законодателство; преценява
необходимостта от извършване на промени
по архитектурата на системата;
б) изпълнява функциите на единствена и
единна централизирана точка за контакт между разработчика и потребителите на ЕИСС;
в) отговаря на запитвания и оказва техническа и методологична помощ при възникнали
въпроси и/или проблеми при работата с ЕИСС;
4. във връзка с информационното обслужване на дейностите в органите на съдебната
власт:
а) участва в изграждането и актуализирането на информационни системи в органите
на съдебната власт;
б) осигурява развитието и управлението
на информационните системи в органите на
съдебната власт;
в) осигурява оперативната съвместимост
между системите по буква „а“, използвани от
органите на съдебната власт;
г) координира дейностите по ефективното прилагане на мерките за публичност и
прозрачност във връзка с публикуването на
съдебните актове на съдилищата;
5. във връзка със съдебната статистика:
а) изпраща до районните, окръж ните,
административните, военните, апелативните
съдилища, специализирания наказателен съд
и апелативния специализиран наказателен съд
актуализираните статистически формуляри
и методически указания за попълването им;
б) събира и обработва статистическата
информация;
в) извършва анализи на крайните резултати
след приключване на периодичната обработка
на статистическата информация;
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г) поддържа регистъра на командированите
в органите на съдебната власт магистрати;
6. във връзка с процедури за преназначаване
на магистрати по реда на чл. 194 от Закона за
съдебната власт подпомага комисия „Съдебна
карта, натовареност и съдебна статистика“
към съдийската и прокурорската колегия на
Висшия съдебен съвет, като за целта:
а) участва в подготовката, откриването и
провеждането на процедури за оптимизиране
на щатната численост по реда и условията на
чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт;
б) окомплектува преписки във връзка с
постъпили молби за размяна на магистрати
по реда на чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната власт.
Чл. 73. Дирекция „Конкурси на магистрати“ подпомага дейността на комисиите по
атестирането и конкурсите към съответните колегии на Висшия съдебен съвет, като
осъществява функциите си чрез два отдела:
„Конкурси на съдии“ и „Конкурси на прокурори и следователи“, както следва:
1. във връзка с щатната численост на магистратите в органите на съдебната власт:
а) отразява настъпилите промени в щатната
численост, по отношение на броя на заетите и
свободните длъжности и поименния състав на
магистратите в органите на съдебната власт;
б) обобщава и поддържа актуална информация за щатната структура и кадровото
състояние на органите на съдебната власт,
броя и вида на обявените конкурси, планирането на същите, изтичащите мандати на
административните ръководители и предстоящото освобождаване на длъжности на
основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за
съдебната власт;
2. във връзка с планиране на конкурсите за
младши съдии, младши прокурори и младши
следователи:
а) извършва дейности по планирането на
длъжности за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в органите на
съдебната власт за всяка следваща година;
б) следи за приключване на обучението
на кандидатите за младши магистрати в Националния институт по правосъдието с оглед
назначаването им на длъжност младши съдия,
младши прокурор и младши следовател;
в) следи за изтичащия срок на младшите
магистрати по чл. 240 от Закона за съдебната
власт с оглед назначаването им на длъжност
съдия, прокурор и следовател;
г) участва в подготовката, организирането
и провеждането на процедурата по заявяване
на желания за назначаване на одобрените
кандидати за младши магистрати;
3. във връзка с обявяването на конкурсите
за младши съдии, младши прокурори, младши
следователи и за първоначално назначаване
организира, координира и осъществява дей-
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ности по подготовката и провеждането им,
като за целта:
а) организира приема и обработва заявленията на кандидатите за участие в конкурса,
проверява документите за допустимост на
кандидатите, в т.ч. извършва служебна проверка на обстоятелствата относно съдимостта
на кандидатите;
б) предоставя документите на всички кандидати в конкурса на Комисията по атестирането и конкурсите с оглед произнасяне по
допустимостта на участниците, отговарящи
на условията за заемането на съответната
длъжност;
в) публикува на интернет страницата на
Висшия съдебен съвет списъци с допуснатите
и недопуснатите кандидати, графици с разпределение на кандидатите по зали за провеждане
на писмените и устните изпити, указания към
участниците, хронограми и съобщения;
г) подпомага конкурсните комисии при
провеждането на писмените и устните изпити, извършва проверка на желанията и
оценките на всеки един кандидат, публикува
класирането на интернет сайта на Висшия
съдебен съвет, приема заявленията на кандидатите и подготвя необходимите документи
за назначаване;
д) предоставя резултатите от класирането,
както и необходимата конкурсна документация
на Комисията по професионална етика за изготвяне на становища за притежаваните нравствени качества на класираните кандидати;
е) окомплектува документите по цялата конкурсна процедура и предоставя на Комисията
по атестирането и конкурсите за внасяне в
съответната колегия на Висшия съдебен съвет
на предложение за първоначално назначаване
на класираните кандидати;
ж) обобщава декларациите за несъвместимост с оглед изискванията на Закона за съдебната власт, следи за срока на подаването им;
з) след влизане в сила на решенията за
назначаване по съответните конкурси изпраща
уведомления за встъпване в длъжност;
4. във връзка с обявяването на конкурсите
за повишаване в длъжност и за преместване
на съдия, прокурор и следовател в органите
на съдебната власт организира, координира
и осъществява дейности по подготовката и
провеждането им, като за целта:
а) организира приема и обработва заявленията на кандидатите, отговарящи на
изискванията, като проверява документите
за допустимост на кандидатите, служебно
прилага към всяка кандидатура персонални
данни от кадровото досие, както и последната
атестация на кандидата;
б) предоставя на Комисията по атестирането и конкурсите документите на всички
кандидати в конкурса с оглед произнасяне по
допустимостта на участниците, отговарящи

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

на условията за заемането на съответната
длъжност, и публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет списъците с
допуснатите и недопуснатите кандидати;
в) оказва организационно-техническа помощ на конкурсните комисии при провеждането на писмените изпити по реда чл. 189,
ал. 4 от Закона за съдебната власт;
г) публикува на интернет страницата на
Висшия съдебен съвет резултатите от класирането на кандидатите, участници в конкурса;
д) предоставя резултатите от класирането,
както и необходимата конкурсна документация на Комисията по професионална етика
за изготвяне на становища за притежаваните нравствени качества на класираните
кандидати;
е) окомплектува документите по цялата
конкурсна процедура и предоставя на Комисията по атестирането и конкурсите за
внасяне в съответната колегия на Висшия
съдебен съвет на мотивирано предложение за
повишаване или за преместване в длъжност
на класираните кандидати;
ж) след влизане в сила на решенията за
преместване или за повишаване по съответните конкурси изпраща уведомления за
встъпване в длъжност;
з) следи за сроковете и приложението на
разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за
съдебната власт по обявените конкурси, като
подготвя материали за назначаване на следващите по реда на класирането кандидати;
5. във връзка с обявяването на процедури
за избор на административен ръководител,
определяне на изпълняващ функциите на
административен ръководител и назначаване на заместник на административни я
ръководител:
а) организира, координира и осъществява
дейности по подготовката и провеждането
на процедури за избор на административен
ръководител;
б) обработва заявленията на участниците
в избора за административен ръководител,
като осигурява публично оповестяване на
интернет страницата на Висшия съдебен съвет на биография, концепция и декларация
на кандидатите, при спазване на Закона за
защита на личните данни и Закона за защита
на класифицираната информация;
в) предоставя на Комисията по атестирането
и конкурсите документите на всички кандидати с оглед извършването на проверка по
допустимост на участниците в избора, както
и на Комисията по професионална етика за
изготвянето на становища за притежаваните
нравствени качества на кандидатите;
г) поддържа и актуализира информация
за обявените процедури, като води и архив
на същите;
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д) окомплектува преписките във връзка
с преназначаването в длъжност по реда на
чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт на
административен ръководител с изтекъл или
прекратен мандат, както и при освобождаване
от длъжност на заместник на административния ръководител;
е) окомплектува постъпилите предложения
за назначаване на заместник на административния ръководител с данни за щатната
численост на съответния орган на съдебната
власт, както и с информация за наличието
на изискванията по чл. 169, ал. 2 от Закона
за съдебната власт, предоставя материалите
на Комисията по професионална етика за
изготвяне на становище за притежаваните
от кандидатите нравствени качества, след
което ги внася в заседание на Комисията по
атестирането и конкурсите;
ж) окомплектува преписки във връзка
с оп редел яне на изп ъ лн яващ фу нк ции те
на административния ръководител поради
изтичащ или предсрочно прекратен мандат с информация за актуалното поименно
щатно разписание на съответния орган на
съдебната власт, както и извършва по реда
на чл. 168, ал. 7 и 8 от Закона за съдебната
власт преценка за старшинството между магистратите по смисъла на чл. 237 от Закона
за съдебната власт;
6. във връзка с освобождаване от длъжност,
възстановяване на длъжност и поощряване на
магистратите по повод на постъпили молби
и предложения за това подпомага организационно, технически и експертно дейността
на комисията по атестирането и конкурсите
към съответната колегия;
7. във връзка с процедури за преназначаване
на магистрати по реда на чл. 194 от Закона
за съдебната власт подпомага Комисията по
атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, като
за целта:
а) участва в подготовката, откриването и
провеждането на процедури за оптимизиране
на щатната численост по реда и условията на
чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт;
б) окомплектува преписки във връзка с
постъпили молби за размяна на магистрати
по реда на чл. 194, ал. 2 от Закона за съдебната власт;
8. във връзка с оптимизиране на щатната
численост на органите на съдебната власт
подпомага дейността на комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия, като поддържа база данни и актуализира
информацията за броя и вида на съкратените
и разкритите магистратски длъжности;
9. във връзка с воденето и съхраняването
на кадровите дела на съдиите, прокурорите
и следователите:
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а) съставя, води и съхранява кадровото
дело на всеки съдия, прокурор и следовател в
Република България на хартиен и електронен
носител, като събира, прилага, прономерова,
прошнурова, описва и сканира в електронен
вид всички документи, касаещи кариерното
развитие на магистратите, информация за
обучения и квалификации, промяна в длъжност и ранг, атестация, наказания, награди
и поощрения, промяна във възнаграждения,
актове на Инспектората на Висшия съдебен
съвет, одитни доклади и пр.;
б) води, поддържа и актуализира на хартиен
носител и в електронна база данни публично
достъпен на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет Централен публичен регистър
на декларациите на магистратите по чл. 195а,
ал. 1 от Закона за съдебната власт, в който се
въвеждат данни от декларациите на магистратите, подадени в изпълнение на изискванията
на чл. 195а, ал. 1 от Закона за съдебната власт;
в) води, поддържа и актуализира електронен регистър на съдиите – наставници, на
прокурорите – наставници, и на следователите – наставници, като обобщава заповедите
на административните ръководители на органите на съдебната власт за определяне на
магистратите – наставници, както и техните
доклади за развитието и становищата за работата на младшия, съответно първоначално
назначения, магистрат.
Чл. 74. Дирекция „Атестиране на магистрати“ осъществява следните функции:
1. подпомага комисиите по атестирането и
конкурсите към съдийската и към прокурорската колегия при осъществяване на правомощията им във връзка с провежданите процедури
по атестиране на магистратите, като:
a) ос ъщес т вя ва дей нос т по с ъби ра не,
проверка и обобщаване на постъпилата от
органите на съдебна власт и Инспектората
на Висшия съдебен съвет информация и документи, относими към Единния формуляр
за атестиране съгласно нормативната уредба
в областта на атестирането;
б) подпомага дейността на членовете на
комисиите по атестирането и конкурсите при
провеждането на процедури по предварително
атестиране, за статут на несменяемост, периодично и извънредно атестиране и оформя
съответните проекти на решения по всяка
една от процедурите въз основа на взетите
от комисиите решения;
в) събира и обобщава постъпилата от органите на съдебна власт информация, необходима
при изготвянето на мотивирани становища
за професионалните качества на кандидатите
за участие в избор на административни ръководители и за назначаване на заместници
на административни ръководители;
г) води кореспонденцията с органите на
съдебната власт и с атестираните магистрати
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при провеждане и финализиране на процедурите по раздел IV на глава девета от Закона
за съдебната власт;
д) следи и обобщава за получените обратно
уведомителни части на единните формуляри
за атестиране по отношение липсата или наличието на възражения по тях с оглед прилагането на последващите процедурни правила
по Закона за съдебната власт;
е) публикува в регистъра във вътрешната
мрежа за обмен на информация в администрацията на Висшия съдебен съвет копия от
атестационните формуляри на магистратите
по видове органи на съдебната власт;
2. във връзка с административното обслужване на комисиите по атестирането и
конкурсите към съдийската и към прокурорската колегия:
а) осигурява организационно-технически
заседанията на комисиите по атестирането и
конкурсите и създадените от тях работни групи;
б) оформя технически в протоколи приетите
решения на комисиите;
в) публикува на интернет страницата на
Висшия съдебен съвет подписания дневен
ред за предстоящо заседание на комисиите,
протоколите от заседанията, както и друга
информация или указания във връзка с взетите от комисиите по атестиране и конкурси
решения;
г) съхранява протоколите от заседанията
на комисиите до архивирането им по съответния ред;
д) координира с дирекция „Човешки ресурси, административно и техническо обслужване
и класифицирана информация“ и дирекция
„Конк у рси на магист рати“ изпълнението
на задачите, произтичащи от решенията на
комисиите;
е) осигурява техническото оформяне и изпращането на писма и документи в изпълнение
на решенията на комисиите по атестирането
и конкурсите до съответните заинтересовани
органи и лица;
3. събира, поддържа, актуализира и анализира статистическа информация във връзка с
процедурите по атестиране, като:
а) съставя, води и съхранява в електронен
вариант информация за всяка процедура по
атестиране на магистрат от откриването є
до приключването с влязъл в сила акт на
колективния орган;
б) съставя, води и съхранява в електронен
вариант база данни (таблици, отчети) по атестационни процедури във връзка с проведени
и текущи конкурси;
в) анализира и обработва статистическа
информация във връзка с процедурите по
атестиране и изготвя справки и отчети;
г) изготвя годишно планиране за предстоящите процедури за атестиране на съдии,
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прокурори и следователи по видове атестиране
и органи на съдебната власт;
д) следи за сроковете за получаване на
предложения и откриване на процедури за
атестиране по постъпили предложения съобразно статистически отчетения период от
предходно такова или датата на встъпване в
органа на съдебната власт;
4. комплектува и подготвя за доклад на
членовете на комисиите по атестирането и
конкурсите преписките по предложения за
повишаване на място в по-горен ранг на
магистратите;
5. подготвя проекти на отговори и дава
становища по постъпили молби, жалби и предложения от компетентността на дирекцията;
6. осъществява процесуално представителство по дела, образувани по жалби срещу
решения на съответната колегия, относно
приемане на комплексна оценка от атестиране
или повишаване на място в по-горен ранг и
възнаграждение.
Чл. 75. Дирекция „Международна дейност
и протокол“ осъществява следните функции:
1. по отношение на международната дейност
на Висшия съдебен съвет:
а) координира и осигурява организационно
дейността и контактите на Висшия съдебен
съвет с други национални, чуждестранни и
меж дународни институции и органите на
съдебната власт по въпроси, свързани с международното сътрудничество;
б) поддържа информация, необходима за
осъществяването на институционалните и
международните контакти на Висшия съдебен съвет;
в) проучва международните инициативи в
сферата на дейност на Висшия съдебен съвет
и ги предоставя на вниманието на членовете
на Висшия съдебен съвет;
г) координира работата на Висшия съдебен
съвет по отчитане изпълнението на мерките
по Механизма за сътрудничество и оценка и
осъществява съпътстващата координационна дейност при участието на членовете на
Висшия съдебен съвет в срещите с експерти
от Европейската комисия по Механизма за
сътрудничество и оценка;
д) координира работата на Висшия съдебен
съвет по отчитане изпълнението на специфичните цели, мерки и дейности от Пътната
карта по Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система,
по които Висшият съдебен съвет е отговорна
институция или институция партньор;
е) осъществява систематичен диалог на
експертно ниво за развитието на Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието и анализира резултатите за Република
България за нуждите на Висшия съдебен съвет;
ж) осъществява сътрудничеството между
Висшия съдебен съвет и Министерството на
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правосъдието във връзка с предоставяне на
информация за изготвянето на оценка на
европейските съдебни системи от Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ);
з) подготвя информация и участва по възлагане от Висшия съдебен съвет в дейността на
междуведомствени работни групи по въпроси,
свързани с международното сътрудничество
в областта на съдебната система;
и) организира и координира дейности,
свързани с членството на Висшия съдебен
съвет и представители на съдебната власт в
Европейската мрежа на съдебните съвети,
Ба лканската и Евро-средиземноморската
мрежа на съдебните съвети, Европейската
съдебна мрежа по граждански и търговски
дела, Европейската съдебна мрежа, Съвета за
регионално сътрудничество, Консултативния
съвет на европейските съдии и други международни организации;
й) при възлагане от комисиите на Висшия
съдебен съвет за нуждите на дейността им
отправя запитвания до чуждестранни съдебни съвети и институции със сходна дейност в
рамките на двустранното и многостранното
сътрудничество и превежда и обобщава получените отговори;
к) осъществява комуникация с чуждестранни съдебни съвети, изготвя отговори и
разпределя по компетентност запитвания,
свързани с устройството и функционирането
на съдебната власт в Република България;
л) организира и координира с Министерството на външните работи и Постоянното
представителство на Република България към
ЕС участието на представители на съдебната
власт като национални експерти в структурите
на ЕС и в чуждестранни мисии;
м) подготвя сключването на двустранни
споразумения и изпълнението на последващите ангажименти;
н) поддържа и актуализира информацията,
свързана с международната дейност на Висшия съдебен съвет, на интернет страницата
на Висшия съдебен съвет;
о) изпълнява и други дейности, свързани с
международното сътрудничество в областта
на съдебната система;
2. по отношение на протоколната дейност
на Висшия съдебен съвет:
а) подготвя, координира и осъществява
организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни
срещи на членове на Висшия съдебен съвет,
конференции, семинари, кръгли маси и др.;
б) организира и координира посещенията на
чуждестранни делегации и подготвя проекти
на програмите за посещенията им;
в) води международната кореспонденция
на Висшия съдебен съвет и извършва писмени
преводи за нуждите на членовете на Висшия
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съдебен съвет, администрацията на Висшия
съдебен съвет и органите на съдебната власт;
извършва превод на документи, свързани с
участието на представители на съдебната власт
в международни срещи, и при необходимост
осигурява външни преводачи при провеждане
на международни срещи и мероприятия;
г) организира командировките в чужбина на членовете на Висшия съдебен съвет,
магистрати, съдебни служители и експерти,
командировани с решение на съдийската
колегия, прокурорската колегия и пленума
на Висшия съдебен съвет, изготвя заповеди
за задгранични командировки и организира
издаването и оформянето на паспорти и визи;
д) изготвя, поддържа и актуализира информация за нуждите на Висшия съдебен
съвет за командированите в чужбина лица
от органите на съдебната власт;
е) организира приема на граждани в администрацията на Висшия съдебен съвет;
ж) координира и контролира процеса на
изготвянето на печатни и аудио-визуални
материали за изграждане на позитивен имидж и популяризиране дейността на Висшия
съдебен съвет;
з) изпълнява и други протоколни дейности
по възлагане от директора на дирекцията.
Чл. 76. Дирекция „Човешки ресурси, административно и техническо обслужване и
класифицирана информация“ осъществява
следните функции:
1. във връзка с управлението на човешките
ресурси във Висшия съдебен съвет и в администрацията на органите на съдебната власт:
а) организира провеждането на конкурси
за назначаване на служители, набирането и
подбора на служителите в администрацията
на Висшия съдебен съвет;
б) изготвя и съхранява актовете, свързани с
възникването, изменението и прекратяването
на трудовите правоотношения във Висшия
съдебен съвет, и други актове от областта на
управлението на човешките ресурси;
в) изготвя, актуализира и съхранява длъжностните и поименните разписания на длъжностите във Висшия съдебен съвет;
г) организира и подпомага разработването
и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията
на Висшия съдебен съвет и съхранява утвърдените такива;
д) организира дейностите по оценяването на
изпълнението на длъжността на служителите
от администрацията на Висшия съдебен съвет;
е) предлага цялостна политика по управление на човешките ресурси във Висшия
съдебен съвет;
ж) осигурява изготвянето на служебни карти
на членовете на Висшия съдебен съвет и на
служителите от администрацията на Висшия
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съдебен съвет и води регистър за изготвените
такива;
з) води и съхранява личните кадрови дела
на членовете на Висшия съдебен съвет и на
служителите от администрацията на Висшия
съдебен съвет;
и) организира обучението на служителите от администрацията на Висшия съдебен
съвет, предлага за утвърждаване от главния
секретар на годишен обучителен календар и
води регистър за проведените обучения;
й) извършва дейностите по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
във Висшия съдебен съвет;
к) поддържа публичния регистър на декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, подадени
от служителите на администрацията на Висшия съдебен съвет, на главния секретар и на
дирекция „Вътрешен одит“;
л) води регистър на имуществените декларации;
м) организира и подготвя заседанията на
комисиите „Съдебна администрация“ към
съдийската и прокурорската колегия, като:
аа) събира, обобщава и контролира изготвянето на щатните разписания на органите
на съдебната власт относно длъжностите за
съдебни служители;
бб) обработва предложенията на административните ръководители за промени в броя
на съдебните служители, за разкриване на
нови и за съкращаване на длъжности;
вв) води регистри и статистики, възложени
от комисиите „Съдебна администрация“ към
съдийската и прокурорската колегия;
гг) участва/изготвя проекти на методически указания за работата на съдебната
администрация;
дд) участва/изготвя проекти на типови
характеристики по длъжности за съдебните
служители в органите на съдебната власт;
ее) участва в подготовката на проектите
на Класификатор на длъжностите по чл. 341,
ал. 1 и 3 от Закона за съдебната власт;
2. във връзка с административното обслужване на пленума и на колегиите на Висшия
съдебен съвет:
а) осигурява организационно заседанията
на пленума и на колегиите;
б) приема и обобщава в проект предложенията за включване в дневния ред за заседанията на пленума и на колегиите;
в) въвежда материалите за разглеждане от
пленума и от колегиите в програмен продукт
за провеждане на безхартиени заседания;
г) изготвя проект на кратък протокол за
проектите на решения от пленума и от колегиите на Висшия съдебен съвет;
д) въвежда информация за разглежданите предложения в програмния продукт за
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отразяване на вота на членовете на Висшия
съдебен съвет;
е) извършва редак ционно-стилистичен
преглед на протоколите от заседанията на
пленума и на колегиите;
ж) съхранява в оригинал приетите актове
на пленума и колегиите на Висшия съдебен
съвет;
з) съхранява пълните стенографски протоколи и кратките протоколи за приетите
решения от заседанията на пленума и на
колегиите с приложени към тях оригинали
на разгледаните материали;
и) изготвя извлечения от пълните стенографски протоколи и кратките протоколи за
приетите решения от заседанията на пленума
и на колегиите;
й) изготвя съпроводителни писма към
извлеченията от кратките протоколи за приетите решения от заседанията на пленума и
на колегиите и осигурява изпращането им
на заинтересованите органи и лица в срок
3 работни дни след изготвянето на краткия
протокол;
к) организира и координира изпълнението
на задачите, произтичащи от решенията на
пленума и на колегиите;
л) води електронен служебен регистър за
изпълнението на решенията на пленума и на
колегиите;
м) изгот вя, координи ра и кон т роли ра
графика за ползване на залите и организира
техническото им осигуряване;
н) подпомага други структурни звена при
подготовката и провеждането на заседания
на работни групи, срещи и др.;
3. във връзка с деловодното обслужване и
архивната дейност:
а) администрира, въвеж да и поддържа
база данни в документния регистър на Висши я съдебен съвет в админист ративната
информационна система за управление на
документооборота;
б) приема, регистрира, разпределя и отразява движението на входящата и вътрешната
кореспонденция според нейните адресати;
в) регистрира и експедира изход ящата
кореспонденция;
г) организира приемането, обработването,
комплектуването, съхраняването и използването на документите в текущия и учрежденския архив;
д) извършва справки и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в текущия
и учрежденския архив;
е) организира експертизата за ценността
на документите от учрежденския архив, тяхната обработка и предаване в Централния
държавен архив;
ж) участва в подготовката за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на
съхранение;
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4. във връзка с транспортното обслужване, материално-техническото снабдяване и
поддръжката на административните сгради
на Висшия съдебен съвет:
а) осъществява транспортното обслужване
на членовете и администрацията на Висшия
съдебен съвет;
б) организира дейностите по приемането,
регистрирането, експлоатацията, ремонта,
поддръжката и бракуването на моторните
превозни средства;
в) осигурява техническото обслужване и
поддръжката на административните сгради
на Висшия съдебен съвет, системите и съоръженията и заявява текущи строителноремонтни работи;
г) организира и контролира спазването на
нормативните и техническите изисквания за
противопожарна защита в административните
сгради на Висшия съдебен съвет;
д) организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на Висшия съдебен
съвет с машини, съоръжения, резервни части,
инвентар, организационна техника, консумативи и материали;
е) организира и осигурява почистването
и отговаря за санитарно-хигиенните условия
в административните сгради на Висшия съдебен съвет;
5. по отношение на класифицираната информация:
а) разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни,
физически и технически средства;
б) организира процедурите за проучване
по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на
издадените разрешения;
в) следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията във
Висшия съдебен съвет;
г) извърш ва период и ч н и п роверк и за
движението и отчетността на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация, както и води на отчет случаите
на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
д) организира и провеж да обу чение в
областта на защитата на класифицираната
информация;
е) поддържа регистратура за класифицирана
информация;
ж) отговаря за наличността и за правилното
отчитане, приемане, използване, разпределяне,
раздаване, събиране и съхраняване на материали, съдържащи класифицирана информация;
з) съхранява списъците на служителите,
допуснати до работа с материали, съдържащи
класифицирана информация;
и) следи за сроковете за защита на класифицираната информация;
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й) организира своевременното предаване
в архива на материалите с премахнато ниво
на класификация.
Чл. 77. Сектор „Връзки с обществеността“
осъществява дейността си, както следва:
1. осигурява взаимодействието на Висшия
съдебен съвет със средствата за масово осведомяване;
2. подготвя и осъществява информационната политика на Висшия съдебен съвет и
координира нейното реализиране;
3. подпомага представляващия Висшия съдебен съвет при осъществяването на функциите
му пред медиите и обществените организации;
4. информационно осигурява официалната
интернет страница на Висшия съдебен съвет;
5. осигурява прозрачност и публичност
на дейността на Висшия съдебен съвет и на
неговата администрация и организира нормативно установения достъп до информация;
6. организира и провежда информационни
кампании за дейността на Висшия съдебен
съвет и координира изпълнението на стажантската програма на Висшия съдебен съвет;
7. осъществява мониторинг и анализира
публикациите в пресата, свързани с работата
на Висшия съдебен съвет и на съдебната власт;
8. анализира ефективността на медийното
представяне на Висшия съдебен съвет, изготвя
периодични отчети за членовете на Висшия
съдебен съвет;
9. орга н изи ра п ри необход и мос т след
завършване на заседание пресконференция
(брифинг) на членовете на Висшия съдебен
съвет и информира по разглежданите в заседанието въпроси;
10. организира, обобщава, подбира и предоставя периодична информация на медиите
по въпросите от дневния ред и работата на
Висшия съдебен съвет;
11. осигурява достъп до информация на
медиите до работата на комисиите и администрацията на Висшия съдебен съвет по ред,
определен с решение на Висшия съдебен съвет;
12. организира, координира и подпомага
изявите на членовете на Висшия съдебен
съвет в средствата за масово осведомяване;
13. подпомага организирането, изпълне
нието и координирането на Комуникационната
стратегия на съдебната власт 2014 – 2020;
14. осигурява координацията и взаимодействието с пресслужбите на другите органи
на съдебната власт, ведомства, организации
и институции;
15. поддържа архив на медийното отразяване на работата на Висшия съдебен съвет.
Чл. 78. (1) Звено „Финансови контрольори“
е на пряко подчинение на главния секретар
на Висшия съдебен съвет и осъществява дейността си, както следва:
1. извършва предварителен контрол за
законосъобразност на всички документи и
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действия, свързани с финансовата дейност
на Висшия съдебен съвет, в съответствие със
Закона за финансово управление и контрол в
публичния сектор и утвърдената от министъра
на финансите методология;
2. извършва необходимите проверки и
изразява становище за законосъобразност
преди вземането на решения за поемане на
задължение и извършване на разход, свързан с
финансовата дейност на Висшия съдебен съвет;
3. осъществява предварителен контрол на
дейностите по усвояване на средствата от
Европейските структурни фондове, както и
от други донори.
(2) Условията и редът за извършване на
предварителен контрол се определят с Вътрешни правила за предварителен контрол
във Висшия съдебен съвет.
Чл. 79. Звено „Стенографи“ организира и
осъществява изготвянето на кратките протоколи за приетите решения и пълна стенограма
от заседанията на пленума и колегиите на
Висшия съдебен съвет, както и стенограми от
други мероприятия на Висшия съдебен съвет.
Раздел IV
Служители в администрацията на Висшия
съдебен съвет
Чл. 80. (1) Дейността на администрацията
на Висшия съдебен съвет се осъществява от съдебни служители по трудово правоотношение.
(2) Изменение на мястото и характера на
работа на съдебния служител се извършва
от работодателя при условията на чл. 120 от
Кодекса на труда.
(3) Съдебните служители в администрацията на Висшия съдебен съвет осъществяват
своята дейност в съответствие със Закона за
съдебната власт, Кодекса на труда и нормативните актове, свързани с тях, въз основа
на длъжностни характеристики, утвърдени от
главния секретар.
Чл. 81. (1) Командироването и специализацията в чужбина на съдебните служители
се извършва от главния секретар.
(2) Командироването на служители в страната и ползването от тях на платен или неплатен отпуск се разрешава от главния секретар.
Чл. 82. (1) Съдебните служители в администрацията на Висшия съдебен съвет са длъжни
да изпълняват служебните си задължения
безпристрастно и точно съобразно функционалната и длъжностната им характеристика.
(2) За образцово и точно изпълнение на
служебните задължения съдебните служители
в администрацията на Висшия съдебен съвет
имат право на отличия и награди в съответствие с правила, утвърдени от главния секретар.
(3) Съдебните служители в администрацията на Висшия съдебен съвет могат да образуват
и да членуват в организации, които защитават
професионалните им интереси.
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(4) Съдебните служители в администрацията на Висшия съдебен съвет са политически
неутрални при изпълнение на служебните си
задължения.
Чл. 83. (1) Допълнителни задължения могат да се възлагат на съдебните служители в
администрацията на Висшия съдебен съвет
временно – до четиридесет и пет работни дни
в годината при служебна необходимост.
(2) При служебна необходимост съдебните
служители са длъжни да изпълняват служебните си задължения извън работно време.
(3) При изпълнение на служебните си задължения съдебните служители се легитимират
със служебна карта с обозначени трите им
имена и длъжност.
Чл. 84. Съдебните служители са длъжни да
пазят като служебна тайна сведенията, които
са им станали известни в кръга на службата
и засягат интересите на гражданите, юридическите лица и държавата.
Чл. 85. При изпълнение на служебните си
задължения и в обществения живот съдебните
служители трябва да имат поведение, което да
не уронва престижа на съдебната власт и да
съответства на Етичния кодекс на съдебните
служители, приет от Висшия съдебен съвет.
Чл. 86. (1) Служителят е длъжен да изпълнява законосъобразните актове и заповеди на
ръководителите си, както и разпорежданията
им, свързани с осъществяване на правомощията им.
(2) Служителят не е длъжен да изпълни
нареждане, насочено срещу него, неговата
съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия
до четвърта степен и по сватовство до втора
степен включително. В такъв случай той е
длъжен незабавно да уведоми работодателя
си, който от своя страна трябва да възложи
изпълнението на друг служител.
Чл. 87. (1) Съдебните служители в администрацията на Висшия съдебен съвет получават
възнаграждение, определено за заеманата длъжност съобразно Класификатора на длъжностите
в администрацията на Висшия съдебен съвет
и Националния институт на правосъдието,
издаден от пленума на Висшия съдебен съвет.
(2) При изпълнение на служебните си
задължения в почивни и празнични дни съдебният служител получава допълнително
възнаграждение в размер, определен от пленума на Висшия съдебен съвет.
Чл. 88. (1) Служителите в администрацията на Висшия съдебен съвет задължително
се застраховат срещу злополука за сметка на
бюджета на съдебната власт.
(2) За сметка на бюджета на съдебната
власт се извършва и задължителното им обществено и здравно осигуряване.
Чл. 89. Съдебните служители в администрацията на Висшия съдебен съвет имат право
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на платен годишен отпуск и на допълнителен
платен годишен отпуск в размери, определени
от пленума на Висшия съдебен съвет.
Чл. 90. На съдебните служители в администрацията на Висшия съдебен съвет се изплаща всяка година сума за облекло в размер
до две средномесечни заплати на заетите в
бюджетната сфера.
Чл. 91. Съдебен служител в администрацията на Висшия съдебен съвет, придобил право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
при освобождаване от длъжност има право
на еднократно парично обезщетение в размер
на толкова брутни месечни възнаграждения,
колкото прослужени години има в органите
на съдебната власт, но не повече от десет
брутни месечни възнаграждения.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се приема на основание
чл. 30, ал. 2, т. 15 от Закона за съдебната власт
с решение на пленума на Висшия съдебен
съвет по протокол № 3 от 7.02.2019 г.
§ 2. Правилникът влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 3. Правилникът за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата
администрация, приет с решение на Висшия
съдебен съвет по протокол № 25 от 16.06.2016 г.,
се отменя.
Представляващ Висшия съдебен съвет:
Боян Магдалинчев
1175

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ
на чл. 33, ал. 3, т. 2 и 3 от Наредба № 1 от
9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за
избор на административни ръководители в
органите на съдебната власт (обн., ДВ, бр. 17 от
2017 г.; изм. с Решение № 915 на Върховния административен съд от 2019 г. – бр. 10 от 2019 г.)
Пленумът на Висшия съдебен съвет на
основание чл. 51, ал. 1 от Закона за нормативните актове дава задължително тълкуване
на чл. 33, ал. 3, т. 2 и 3 от Наредба № 1 от
9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за
избор на административни ръководители в
органите на съдебната власт, като последните три години от дейността на кандидата по
смисъла на чл. 33, ал. 3, т. 2 и 3 от Наредба
№ 1 от 9.02.2017 г. следва да се разбират
като период от 3 (три) години, предхождащ
датата на обявяване на конкурса, през които
магистратът реално е работил като съдия,
прокурор или следовател в съответния орган
на съдебната власт.
Представляващ Висшия съдебен съвет:
Боян Магдалинчев
1269
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 16 от
2005 г. за условията и реда за провеждане
на курс за обучение и изпит и за издаване и
отнемане на свидетелство на класификатори
за окачествяване на кланични трупове по
скалата (S)EUROP (обн., ДВ, бр. 95 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 62 от 2010 г. и бр. 23 от 2014 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думата
„окачествяване“ се заменя с „класификация“,
а думите „скалата (S)EUROP“ се заменят със
„скалите на Съюза“.
§ 2. В чл. 1 думите „скалата (S)EUROP“
се заменят със „скалите на Съюза“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „скалата (S)EUROP“ се
заменят със „скалите на Съюза“, а думите
„министъра на земеделието и храните“ се
заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 3, т. 15 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
§ 4. В чл. 8, ал. 1 думите „министъра на
земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“,
а абревиатурата „МЗХ“ се заменя с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
§ 5. В чл. 9, ал. 5 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните
и горите“, а абревиатурата „МЗХ“ се заменя
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
§ 6. В чл. 10, ал. 1 думите „Министърът
на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 7. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Обучаващите институции по чл. 4, ал. 1
могат да организират опреснителни курсове
при заявено участие от класификатори, които
не са практикували класификация на кланични
трупове в продължение на пет години.“
§ 8. В чл. 12, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „министъра
на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. непрактикуване на класификация за
срок от пет години и непреминат опреснителен курс по чл. 11, ал. 1.“
§ 9. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 2
думите „скалата (S)EUROP“ се заменят с
„скалите на Съюза“, а думите „министъра
на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
Заключителни разпоредби
§ 10. В Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от
говеда, свине и овце по скалата на Общността
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EUROP, докладване на цените и проверка в
кланиците (обн., ДВ, бр. 37 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 48 от 2010 г. и бр. 23 от 2014 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 2 думите „Министерството на
земеделието и храните (МЗХ)“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните и
горите (МЗХГ)“;
б) в ал. 3 абревиатурата „МЗХ“ се заменя
с „МЗХГ“.
2. В чл. 5:
а) в ал. 1 думите „скалата (S)EUROP” се
заменят с „скалите на Съюза“;
б) в ал. 2 абревиатурата „МЗХ“ се заменя
с „Министерство на земеделието, храните и
горите“.
3. В чл. 6 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът
на земеделието, храните и горите“, а абревиатурата „МЗХ“ се заменя с „МЗХГ“.
4. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и храните“ и абревиатурата
„МЗХ“ се заменят съответно с „министъра на
земеделието, храните и горите“ и „МЗХГ“.
§ 11. В Наредба № 15 от 2016 г. за условията
и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода
2017 – 2019 г. (ДВ, бр. 87 от 2016 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 43, ал. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните и
горите“.
2. В чл. 48 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
3. Навсякъде в наредбата думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят
с „Министърът на земеделието, храните и
горите“.
§ 12. В Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца (обн., ДВ, бр. 7 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2012 г., бр. 94 от
2013 г. и бр. 100 от 2015 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 15 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 16, ал. 1 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните и
горите“.
§ 13. В Наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара
на месо и черен дроб от домашни птици (обн.,
ДВ, бр. 29 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 30 от
2006 г., бр. 60 от 2010 г., бр. 40 и 52 от 2011 г.,
бр. 91 от 2012 г. и бр. 62 от 2014 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 23 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
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2. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и храните“ и абревиатурата
„МЗХ“ се заменят съответно с „министъра на
земеделието, храните и горите“ и „МЗХГ“.
§ 14. В Наредбата за условията и реда за
дейността на животновъдните стопанства в
планинските и другите необлагодетелствани
райони (обн., ДВ, бр. 11 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 94 от 2013 г.) в чл. 12, ал. 3 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с
„министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 15. В Наредба № 13 от 2007 г. за условията
и реда за извършване на дейностите по селекция, репродукция и търговия с чистопородни
животни от вида „говеда“ и „биволи“ (ДВ,
бр. 66 от 2007 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 4 думите „Министерството
на земеделието и продоволствието“ се заменят
с „Министерство на земеделието, храните и
горите“.
2. В чл. 16, ал. 3 думите „Министерството на земеделието и продоволствието“ се
заменят с „Министерство на земеделието,
храните и горите“.
3. Навсякъде в наредбата думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се
заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“.
§ 16. В Наредба № 14 от 2007 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност,
предлагане на пазара и участие в състезания на
регистрирани еднокопитни животни (обн., ДВ,
бр. 66 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2010 г. и
бр. 55 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 25а, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните
и горите“.
2. В чл. 27, ал. 4 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят с
„Министерството на земеделието, храните
и горите“.
3. Навсякъде в наредбата думите „министъра на земеделието и храните“ и абревиатурата
„МЗХ“ се заменят съответно с „министъра на
земеделието, храните и горите“ и „МЗХГ“.
§ 17. В Наредба № 20 от 2010 г. за условията
и реда за извършване на развъдна дейност и
предлагане на пазара на чистопородни овце
и кози за разплод (ДВ, бр. 51 от 2010 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 7 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“;
б) в ал. 8 думите „Министерство на земеделието и храните“ се заменят с „Министерство
на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 5, ал. 2, т. 6 думите „Националната
ветеринарномедицинска служба“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ)“.
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3. В чл. 12 думите „Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС)“ се заменят
с „БАБХ“.
4. Навсякъде в наредбата абревиатурата
„НВМС“ се заменя с „БАБХ“.
§ 18. В Наредба № 22 от 2004 г. за правилата
за производство и търговия с чистопороден
и хибриден разплоден материал при птици и
реда за водене на регистър (обн., ДВ, бр. 49
от 2004 г.; изм., бр. 38 от 2011 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 1 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 14, ал. 2 думите „министъра на
земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
3. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 в
заглавната част думите „Министерство на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерство на земеделието, храните и горите“.
§ 19. В Наредба № 30 от 2004 г. за правилата
за производство и предлагането на пазара на
чистопороден и хибриден разплоден материал
при свине и реда за водене на регистър (обн.,
ДВ, бр. 63 от 2004 г.; изм., бр. 40 от 2011 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 9, ал. 6 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 11, ал. 3 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
3. В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“.
§ 20. В Наредба № 19 от 2010 г. за условията
и реда за извършване на развъдна дейност и
предлагане на пазара на чистопородни и хиб
ридни свине за разплод (ДВ, бр. 51 от 2010 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 4 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на
земеделието, храните и горите“;
б) в ал. 5 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. В чл. 10, ал. 3 думите „министъра на
земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
3. В чл. 15 думите „Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС)“ се заменят
с „Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ)“.
4. Навсякъде в наредбата абревиатурата
„НВМС“ се заменя с „БАБХ“.
§ 21. В Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и
племенни пчелни майки и отводки (рояци) и
реда за водене на регистър (обн., ДВ, бр. 103
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2008 г., бр. 67
от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.) се правят следните изменения:
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1. В чл. 26, ал. 3 думите „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. В приложението към чл. 25, ал. 4 в
заглавната част думите „Министерство на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерство на земеделието, храните и горите“.
§ 22. В Наредба № 13 от 2016 г. за мерките
за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане
на растителнозащитни, дезинфекционни и дез
инсекционни дейности (ДВ, бр. 70 от 2016 г.)
в чл. 7 думите „министъра на земеделието и
храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
Министър:
Румен Порожанов
1187

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 5
от 4 февруари 2019 г.

за придобиване на квалификация по професията „Готвач“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 811070
„Готвач“ от област на образование „Услуги
за личността“ и професионално направление
811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за
придобиването на квалификация по професията
811070 „Готвач“ съгласно приложението към
тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен на професионална
квалификация за специалността 8110701 „Производство на кулинарни изделия и напитки“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и
6 от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
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(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
811070 „Готвач“ включва общата, отрасловата
и специфичната професионална подготовка с
необходимите професионални компетентнос
ти, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след
завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 2018/2019 г. включително, се обучават и завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 15 от 2004 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Готвач“ (ДВ, бр. 102 от 2004 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Готвач“
Професионално направление:
811

Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг

Наименование на професията:
811070

Готвач

Специалности:
8110701

Степен на професионална квалификация

П р о и з в о д с т в о Втора
н а к у л и н а рн и
издел и я и напитки

Ниво на квалификация
с по р ед Е в р опейс к ат а
квалификационна рамка
(ЕКР) – 3

Ниво на квалификация според Националната квалификационна рамка (НКР) – 3
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1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Готвач“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал 1 от ЗПОО
(утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.;
посл. изм., Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
• з а ученици – завършено основно образование;
• з а лица, навършили 16 години – завършен
първи гимназиален етап.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на втора степен
на професионална квалификация е придобита
първа степен на професионална квалификация
по професия от област на образование „Услуги
за личността“.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране и професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Готвач“ или по част от нея чрез валидиране на
придобити с неформално или информално учене
резултати от ученето се осъществява съгласно
Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
валидиране на професионални знания, умения
и компетентности, издадена от министъра на
образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Готвачът сам или в екип приготвя и оформя
ястията, като избира необходимите хранителни
продукти за деня, прави предварителна обработка
и приготвя полуфабрикати и кулинарна продукция (предястия, супи, основни ястия и десерти),
като спазва технологичния процес и разходните
норми при приготвяне, следи за качеството на
суровините и готовата продукция и носи отговорност за производството на здравословна и
безопасна храна, подрежда и декорира ястията
съгласно инструкциите, участва в представянето
на кулинарната продукция и изготвя декорации
за различни поводи. Отговаря за количеството
и качеството на вложените продукти в готварската продукция в съответствие с установените
рецептури. Носи отговорност за качеството на
технологичния процес и хигиената при приготвянето на храната и нейните вкусови качества.
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Изпълнява качествено и в срок постъпилите поръчки от гостите. Консултира гостите за избора
на ястия и напитки.
Готвачът планира и организира процесите в
кухнята сам или под ръководството на главен
готвач, изготвя менюта, разработва нови рецепти, като прилага иновативни и креативни
технологии, калкулира необходимите продукти
и осигурява ритмични заявки, приема стоки,
контролира теглото и масата им, проверява за
видими дефекти и взема обичайните за фирмата
мерки, следи за правилното съхранение на продукти и полуфабрикати, проверява състоянието
на продуктите и преценява възможностите им
за употреба, контролира качеството на продук
тите и ги разпределя с оглед на възможната им
употреба в зависимост от предназначението им,
използва ефективно материално-техническата
база и ресурсите, грижи се за експлоатационната
готовност на машините, съоръженията и инвентара, прилага правилата за безопасни условия на
труд, спазва санитарно-хигиенните изисквания
и опазва околната среда.
Готвачът спазва всички законови разпоредби,
свързани с дейността му и вътрешнo-фирмените
правила, работи с технологична документация
(рецептурници, технологични инструкции, стандарти, системи за безопасност на храните и др.),
с документи при получаване на суровини и материали, с документи при издаване на кулинарната
продукция, калкулира цените на ястията, попълва
въведената система за безопасни условия за производство на кулинарна продукция и система за
самоконтрол HACCP, работи със специализиран
софтуерен продукт. Познава всички процедури за
действия при пожар и бедствия, необходимостта
от даване на първа помощ и как да се предпазва
от вредното въздействие на химикали и вредни
материали, използвани в обектите. Поддържа
самостоятелно високи стандарти на лична хигиена, униформа, външен вид, език на тялото и
поведение, отчетност и документиране.
Необход и м и к ачес т ва за у п ра ж н я ва не т о
на тази професия са умения за работа в екип,
дисциплинираност, прецизност, отговорност,
организираност, способност за запомняне, съхраняване и възпроизвеждане на рецепти, сръчност,
подвижност, усет за вкус и мирис, способност да
се планира и изпълнява работата в срок и др. За
готвача е важно да има интерес в областта на
храненето и да има творчески нагласи. Трябва
да познава кулинарните традиции и да следи
развитието на новите тенденции.
Готвачът работи предимно в затворено помещение (кухня), като през по-голямата част от
работния ден работи продължително в изправено
положение. За работната среда са характерни
повишена температура, изпарения и влажност
на въздуха. Носи задължително работно облекло
и стриктно спазва изискванията на ЗБУТ. Режимът на работа на готвача зависи от вида на
заведението за хранене, мястото, сезона и др.,
като работното време може да бъде нормирано
или гъвкаво. В процеса на работа осъществява контакти с другите кухненски работници и
готвачи, с барманите, със сервитьорите, с упра-
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вителя на заведението, с клиенти, с доставчици
на хранителни продукти и полуфабрикати, с
представители на контролни органи (регионални
здравни инспекции) и др.
Обхватът на задачите му зависи от типа и
вида на заведението за хранене и развлечения.
В малкото заведение за хранене готвачът изпълнява всички дейности в кухнята, като ползва
помощен персонал. В големия ресторант, във
висшето ресторантьорство и в специализираните
ресторанти той, в зависимост от позицията си,
изпълнява специализирани задачи (например:
готвач на предястия, готвач на печени ястия и др.).
По време на работата си готвачът използва:
• х ранителни продукти от растителен и животински произход;
• м ашини, апарати, съоръжения, оборудване,
съдове, прибори и инвентар;
• компютри и програмни продукти;
• р або т на док у мен та ц и я – рецеп т у рниц и,
технологични инструкции, технологична документация, приходно-разходни документи
за счетоводна отчетност;
• н ормативни документи – закони, правилници, наредби, инструкции, указания и др.;
• л ични и колективни предпазни средства;
• с редства и препарати за дезинфекция, дез
инсекция и дератизация.
Готвачът може да работи в следните типове
и видове заведения за хранене и развлечения
(самостоятелни и прилежащи към места за
настаняване):
• р есторанти – к ласическ и, специа лизирани – за риба, птици, дивеч, барбекю,
национална кухня, чуждестранна кухня,
атракционно-тематичен ресторант);
• з аведения за бързо обслужване – ресторант-пицария, снекбар, бистро, фастфууд,
закусвалня;
• п итейни заведения – кафе-аперитив, винарна, пивница, бирария;
• к афе-сладкарници, барове;
• с толове на училища, болници, санаториуми
и военни поделения, кухни на частни и
обществени организации, кухни в железопътния, речния и морския транспорт,
фирми за кетъринг, фирми за производство
на полуфабрикати и др.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по специалност от
професията „Готвач“, могат да продължат обучението си по друга професия от професионално
направление „Хотелиерство, ресторантьорство
и кетъринг.“
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
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№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и доп.
със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият втора
степен на професиона лна к ва лификаци я по
професията „Готвач“ може да заема следните
длъжности от НКПД:
 Единична група 3434 „Главни готвачи“:
3434-2001 Главен готвач
3434-2003 Майстор-готвач
 Единична група 5120 „Готвачи“:
• 5120-2001 Готвач
• 5120-2003 Помощник-готвач,
както и на други длъжности при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ
ЕРУ по обща професионална подготовка
• Е РУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
Р У 1.1. (Резултат от учене) Познава и
спазва разпоредбите за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
Р У 1.2. Осъществява превантивна дейност
по опазване на околната среда
Р У 1.3. Участва в овладяването на рискови
и аварийни ситуации
• Е РУ 2. Икономика
Р У 2.1. Познава основите на пазарната
икономика
Р У 2.2. Познава основните характеристики
на дейността на дадена фирма
• Е РУ 3. Предприемачество
Р У 3.1. Познава основите на предприемачеството
Р У 3.2. Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална подготовка
• Е РУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
Р У 4.1. Участва в обработване на информация с ИКТ
Р У 4.2. Осъществява комуникация посредством ИКТ
РУ 4.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
• Е РУ 5. Организация на труда
Р У 5.1. Познава организационната и функционалната структура на предприятието
и спазва мора лно-етичните норми на
професионално поведение
РУ 5.2. Организира работния процес
Р У 5.3. Работи с технологична документация
РУ 5.4. Работи с отчетна документация
РУ 5.5. Използва специализиран софтуер
Р У 5.6. Поема отговорност за качеството
на работата си
• ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
РУ 6.1. Общува ефективно в работния екип
РУ 6.2. Владее чужд език по професията
• Е РУ 7. Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг
Р У 7.1. Организация на ресторантьорските
услуги
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 У 7.2. РУ Организация на кетъринг усР
лугите
• Е РУ 8. Консултира и обслужва гости
РУ 8.1. Консултира гости
Р У 8.2. Обслужва гости и презентира кулинарни изделия и напитки
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на кулинарни
изделия и напитки“ – втора степен на професионална квалификация
• Е РУ 9. Планира и организира работата си
в кухнята
РУ 9.1. Планира работния процес в кухнята
РУ 9.2. Организира работата си в кухнята
Р У 9.3. Усъвършенства професионалната
си квалификация
• Е РУ 10. Извършва предварителна обработка на хранителни продукти и приготвя
полуфабрикати
Р У 10.1. Извършва предварителна обработка на хранителни продукти от растителен
произход
Р У 10.2. Извършва предварителна обработка на хранителни продукти от животински
произход
РУ 10.3. Приготвя полуфабрикати
• Е РУ 11. Приготвя предястия, супи и сосове
РУ 11.1. Приготвя предястия
РУ 11.2. Приготвя супи
РУ 11.3. Приготвя сосове

ВЕСТНИК
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• Е РУ 12. Приготвя основни ястия, аламинути
и гарнитури
Р У 12.1. Приготвя варени и задушени ястия
Р У 12.2. Приготвя печени ястия и аламинути
Р У 12.3. Приготвя пържени ястия и аламинути
Р У 12.4. Приготвя гарнитури
• Е РУ 13. Приготвя десерти и напитки
Р У 13.1. Приготвя кухненски десерти и
напитки
Р У 13.2. Приготвя тестени сладкарски
изделия
• Е РУ 14. Приготвя ястия от чуждестранни
кухни
РУ 14.1. Приготвя ястия от европейска кухня
РУ 14.2. Приготвя ястия от азиатска кухня
• Е РУ 15. Приготвя ястия за детско и диетично хранене
РУ 15.1. Приготвя ястия за детско хранене
Р У 15.2. Пригот вя яст и я за диет и чно
хранене
• Е РУ 16. Оформя, декорира, оценява и издава
кулинарни изделия и напитки
Р У 16.1. Оформя и декорира кулинарни
изделия и напитки
Р У 16.2. Оценява и издава кулинарни изделия и напитки
3.2. Описание на ЕРУ

ЕРУ по обща професионална подготовка
ЕРУ 1
Наименование на еди- Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Готвач
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1.1:

Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Знания

• П
 ознава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
• З нае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
• З нае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка
за осигуряване на ЗБУТ

Умения

• П
 рилага необходимите мерки за защита
• И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

• И
 зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа
• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
• Извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място

Резултат от учене 1.2:

Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

• Познава

основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се
до конкретната трудова дейност
• Знае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната трудова дейност
• Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
отпадъци
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Умения

• Разпознава

и съхранява опасни отпадъци и др., спазвайки технологията за
събиране и рециклиране (ако е приложимо)

Компетентности

• Изпълнява

трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за
опазване на околната среда

Резултат от учене 1.3:

Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

•
•
•
•

 нае основните рискови и аварийни ситуации
З
Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
И зброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

•
•
•
•

 зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
И
С пазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
С пазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
О казва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

• Р
 азпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/или
авария
• Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с
установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
В ладее основни теоретични знания за:
• з дравословни и безопасни условия на труд на работното място
• п ревантивна дейност за опазване на околната среда
• овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали
За средство 2:
Практика:
• И збира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Наименование на еди- Икономика
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Готвач
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

• П
 ознава общата теория на пазарната икономика
• Запознат е основните икономически проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор и др.
• З нае ролята на държавата в пазарната икономика
• Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

• И
 нформира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания

Компетентности

• С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект,
ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 2.2: Познава основните характеристики на дейността на дадена фирма
Знания

• П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия

Умения

• Обяснява основни икономически понятия
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• С
 пособен е да разграничи основните процеси в дейността на дадено предприятие

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
Практика:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
ЕРУ 3
Наименование на еди- Предприемачество
ницата:
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Наименование на про- Готвач
фесията:
Ниво по НКР:
3
Ниво по ЕКР:
3
Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството
Знания
• З
 нае същността на предприемачеството
• Познава видовете предприемачески умения
Умения
• И нформира се за добри практики за успешно управление на фирми
Компетентности
• И нформира управителя на фирмата за добри практики в областта предприемачеството
Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение
Знания
• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• З нае видовете предприемаческо поведение
Умения
• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности
• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
Практика:
• К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• В ладее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
Практика:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
ЕРУ по отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименование на еди- Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в проницата:
фесионалната дейност
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Наименование на про- Готвач
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 4.1:

Участва в обработване на информация с ИКТ

Знания

• И
 зброява интернет търсачки
• З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
• Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
• З нае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения

• И
 зползва търсачка за намиране на информация
• З аписва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео,
уебстраници и др.)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2: Осъществява комуникация посредством ИКТ
Знания

•
•
•
•

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Умения

•
•
•
•

 зползва електронна поща
И
И зползва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове онлайн
Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

Компетентности

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3: Създава цифрово съдържание с ИКТ
Знания

• П
 ознава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание
в един формат (текст, таблици, изображения)

Умения

• С
 ъздава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изоб
ражения)

Компетентности

• Д
 емонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание

Средства за оценяване: Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет
по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител
по електронната поща
• И зпълнява задача за създаване на просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване: • П
 оставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
• Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с
употребата на ИКТ
ЕРУ 5
Наименование на еди- Организация на труда
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Наименование на про- Готвач
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 5.1:

Познава организационната и функционалната структура на предприятието и спазва морално-етичните норми на професионално поведение

Знания

• Познава

вътрешнофирмени правила и стандарти за организационна и функционална структура
• З нае правилата за комуникация в предприятието
• З нае правата и задълженията си, свързани с професионалната дейност
• Познава морално-етичните норми на професионално поведение

Умения

• С
 пазва вътрешнофирмени правила и стандарти за организационна и функционална структура
• С пазва правата и задълженията си, свързани с професионалната дейност
• С пазва морално-етичните норми на професионално поведение

Компетентности

• И
 зпълнява задълженията си, спазвайки стриктно професионалната йерархия
и професионалната етика

Резултат от учене 5.2:

Организира работния процес

Знания

•
•
•
•
•

Умения

• П
 ланира работния процес
• С ъставя график на работните задачи

Компетентности

• Е
 фективно организира работния процес
• Предлага и мотивира необходимостта от промени в работните процеси

Резултат от учене 5.3:

Работи с технологична документация

Знания

• Познава

технологичната документация – рецептурници, вътрешнофирмени
стандарти и др.
• О писва последователността на технологичните операции
• З нае показателите, които трябва да се контролират при приготвяне на кулинарната продукция и границите на техните стойности

Умения

• В
 ладее професионалната терминология
• Ползва технологична документация, специализирани сайтове, рецептурници,
върешнофирмени стандарти и др.
• Следи и попълва документи за добрите производствени практики и системата
Анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР)
• И зготвя писмени документи, свързани с работното място

Компетентности

Отговорно, точно и в срок регистрира информацията в документите

Резултат от учене 5.4:

Работи с отчетна документация

Знания

• Знае

вътрешните правила на отчетност и документалната изрядност в
предприятието
• Познава графика за отчитане на документите
• Познава изискванията за попълване на приходно-разходни документи, отчети
и калкулационна ведомост

Умения

• Спазва

вътрешните правила на отчетност и документалната изрядност в
предприятието
• Попълва заявки за необходимите хранителни продукти, материали и консумативи
• Работи с документи при получаване и съхраняване на хранителни продукти,
материали и консумативи
• Работи с документи при издаване на кулинарна продукция
• К алкулира ястия и десерти

Компетентности

• Прецизно

съставя счетоводните документи, за които отговаря съобразно
правилата за документооборота и нормативните изисквания

Резултат от учене 5.5:

Използва специализиран софтуер

Знания

• П
 ознава специализираната терминология
• Познава законовите и фирмените разпоредби за защита на данните

 ознава
П
Познава
Познава
Познава
Познава

структурата на стопанската организация
методи за нормиране на работния процес
нормативните документи, свързани с професията
трудовоправните отношения между работодател и работник
планирането на ресурси, свързани с работния процес
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Умения

• Р
 аботи с компютър, ползва програмни продукти и специализиран софтуер
• И зготвя, регистрира и архивира документи в електронен вид

Компетентности

• П
 равилно и своевременно отчита произведената и издадена кулинарна продукция, използвайки специализиран софтуер

Резултат от учене 5.6:

Поема отговорност за качеството на работата си

Знания

• П
 ознава видовете дейности в работния процес
• Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
• Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

• С
 пазва етичните норми на поведение
• Кооперира изграждането на работната среда

Компетентности

• Подпомага и съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
• Дефинира основни теоретични понятия в областта на:
организацията на работния процес
разпределението на дейностите в работния процес
• Развиване на концепция по предварително зададен сценарий
Средство 2:
• Практическа задача за оценяване на уменията да работи с документация

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: • П
 равилно и точно определя необходимия персонал и длъжностите в него за
реализиране на концепция за предоставяне на хотелиерски, ресторантьорски
и/или кетъринг услуги
• Познава и спазва организационната и функционална структура на предприятието
• Работи с технологична и отчетна документация
• И зползва специализиран софтуер
• Работи правилно с технологична и отчетна документация
ЕРУ 6
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 6.1:
Знания
Умения
Компетентности
Резултат от учене 6.2:
Знания
Умения

Компетентности

Комуникация и чужд език
3
3
Готвач
3
3
Общува ефективно в работния екип
• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно
йерархични връзки
• Поема отговорности при работа в екип
Владее чужд език по професията
• Познава професионалната терминология на чужд език
• Чете и разбира професионални текстове (специализирана литература, техническа документация и др.) на чужд език
• Ползва чужд език при търсене на актуална информация от интернет и
други източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и
клиенти
• Способен е да комуникира ефективно устно и писмено на чужд език, използвайки професионална терминология с всички участници в трудовия
процес съобразно работния протокол
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Средство 1:
• Решаване на тест, ролеви игри, казуси, презентации
• Дефинира основни понятия в областта на:
общуването в туристическото предприятие и видовете комуникации
морално-етичните норми на професионално поведение
Средство 2:
• коментар по определен казус; кратки изказвания по теми, свързани с изучаваната професия; участие в кратки диалози според спецификата на професията
• п рактическа задача за оценяване на уменията да работи с документация
на чужд език

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
• п редава съдържанието на специализиран текст като резюме или обобщение
• и зползва професионална терминология на чужд език писмено и говоримо
ЕРУ 7
Наименование на еди- Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Готвач
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 7.1:

Организация на ресторантьорските услуги

Знания

• П
 ознава същността на ресторантьорските услуги
• Познава категоризацията на ресторантьорските услуги и тяхното съдържание
• Познава различните длъжностни позиции в ресторантьорството и техните
отговорности

Умения

• С
 тепенува различните ресторантьорски услуги и определя тяхната категоризация
• Предлага разпределение на основните трудови дейности в ресторантьорството между различните длъжностни позиции

Компетентности

• В
 състояние е да организира основните ресторантьорски услуги, съобразявайки с тях броя на персонала и необходимите длъжности

Резултат от учене 7.2:

Организация на кетъринг услугите

Знания

• П
 ознава същността на кетъринг услугите
• Познава категоризацията на кетъринг услугите и тяхното съдържание
• Познава различните длъжностни позиции в кетъринг бизнеса и техните
отговорности

Умения

• С
 тепенува различните кетъринг услуги и определя тяхната категоризация
• Предлага разпределение на основните трудови дейности в кетъринга между
различните длъжностни позиции

Компетентности

• В
 състояние е да организира основните кетъринг услуги, съобразявайки с
тях броя на персонала и необходимите длъжности

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест, казус по зададен сценарий
Средство 2:
• Практическа задача с организиране на работата в ресторанта или при кетърингово събитие
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: За средство 1:
• познава работния процес и дейностите в ресторанта
• познава работния процес и дейностите при кетъринг
За средство 2:
• о рганизиране на работата в ресторанта или при кетърингово събитие
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ЕРУ 8
Наименование на еди- Консултира и обслужва гости
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Готвач
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 8.1:

Консултира гости

Знания

•
•
•
•

 нае принципите на гостоприемството
З
Познава психологическите характеристики на гостите
В ладее чужд език по професията
Познава вътрешнофирмените стандарти за предлаганите услуги

Умения

•
•
•
•
•

 мее да изпълнява функцията на домакин
У
Проучва очакванията на гостите по отношение на обслужване и услуги
Посреща и консултира гости
И зползва професионални термини на чужд език
Прилага вътрешнофирмените стандарти за предлаганите услуги

Компетентности

• Р
 еализира консултиране на гостите на български/чужд език според установените стандарти

Резултат от учене 8.2:

Обслужва гости и презентира кулинарни изделия и напитки

Знания

• З
 нае правилата за обслужване на гости
• О писва състава на кулинарните изделия и напитки и начина на обработка
на вложените в тях хранителни продукти
• Познава характеристиката на кулинарните изделия и напитки подходящи
за приготвяне пред гости
• В ладее чужд език по професията
• Познава вътрешнофирмените стандарти за обслужване на гости
• Познава изискванията за изготвяне на презентация на кулинарни изделия
и напитки

Умения

•
•
•
•
•
•
•

Компетентности

• Р
 еализира самостоятелно и в работен екип консултиране и обслужване на
гости според установените стандарти

 пазва правилата за обслужване на гости
С
Представя кулинарните изделия и напитки на гости
Приготвя кулинарните изделия и напитки пред гости
И зползва професионални термини на чужд език
Прилага вътрешнофирмените стандарти за обслужване на гости
Приготвя кулинарни изделия и напитки пред гости
И зготвя презентация на кулинарни изделия и напитки

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест, на казус по зададен сценарий
Средство 2:
• Практическа задача свързана с посрещане и обслужване на гости в различни типове заведения
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
• Реално работно място
на оценяването:
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
• Консултира и обслужва гости, като отговаря на индивидуалните им изисквания
• Комуникира на чужд език
• Прилага вътрешнофирмените стандарти за обслужване на гости
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 9
Наименование на еди- Планира и организира работата си в кухнята
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Наименование на про- Готвач
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 9.1:

Планира работния процес в кухнята

Знания

• П
 ознава работния процес и дейностите в кухнята
• З нае принципите за съставяне на меню
• Познава кухненски съдове, прибори, инвентар и оборудване

Умения

•
•
•
•
•
•

Компетентности

• О тговорно и самостоятелно планира и организира дейностите в кухнята

Резултат от учене 9.2:

Организира работата си в кухнята

Знания

• Познава

изискванията за приемане и съхранение на хранителни продукти
и материали
• Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на опасностите и критичните контролни точки (НАССР)

Умения

• П
 риема в кухнята заявените хранителни продукти и материали
• О сигурява правилно съхраняване на хранителни продукти и полуфабрикати
• О рганизира работното си място

Компетентности

• О тговорно и самостоятелно планира и организира дейностите в кухнята

Резултат от учене 9.3:

Усъвършенства професионалната си квалификация

Знания

• З
 апознат е с възможностите за актуализиране, допълване и разширяване на
професионалната си квалификация, както и за кариерно развитие

Умения

• У
 частва в специализирани семинари, състезания и изложения
• И нформира се за новостите в професията
• Проучва чуждестранния опит в професията

Компетентности

• О
 съзнава възможностите за повишаване на професионалната си квалификация
• А даптира новостите и ги прилага в професионалната си дейност

 ъставя менюта
С
Разработва нови рецепти
И нформира се за складовата наличност
П ланира времето за приготвяне на асортиментите
Подбира необходимите съдове, прибори, инвентар и оборудване
П ланира дейности, свързани с осигуряване на безопасни условия за съхранение, производство и реализация на кулинарна продукция

Средства за оценяване: • Тест/писмено

изпитване за проверка на знанията за планиране и организиране на работата в кухнята, както и за възможности за професионална
квалификация
Условия за провеждане • Учебен кабинет
на оценяването:
Критерии за оценяване: • П
 ланира и организира самостоятелно дейностите в кухнята
• Изброява възможностите за повишаване на професионалната си квалификация
ЕРУ 10
Наименование на еди- Извършва предварителна обработка на хранителни продукти и приготвя
ницата:
полуфабрикати
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Готвач
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 10.1: Извършва предварителна обработка на хранителни продукти от растителен
произход
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Знания

• О
 писва видовете хранителни продукти от растителен произход, химичен
състав, свойства и качества
• З нае технологичната последователност при предварителна обработка на
хранителните продукти от растителен произход
• Познава видовете инвентар и технологично оборудване за предварителна
обработка
• Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
• Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• З нае правилата за безопасна работа

Умения

• И
 збира видовете хранителни продукти от растителен произход
• С пазва технологичната последователност на предварителна обработка на
хранителни продукти от растителен произход
• Работи с инвентар и технологично оборудване за предварителна обработка
на хранителни продукти от растителен произход
• Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
• Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• Прилага правила и инструкции за безопасна работа

Компетентности

• И
 звършва предварителната обработка на хранителни продукти от растителен произход при спазване на технологични, енергийни, екологични,
икономически и санитарно-хигиенни изисквания

Резултат от учене 10.2: Извършва предварителна обработка на хранителни продукти от животински
произход
Знания

• Описва

видовете хранителни продукти от животински произход, химичен
състав, свойства и качества
• Знае технологичната последователност при предварителна обработка на
хранителните продукти от животински произход
• Познава видовете инвентар и технологично оборудване за предварителна
обработка на продуктите от животински произход
• Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
• Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• З нае правилата за безопасна работа

Умения

• И
 збира видовете хранителни продукти от животински произход
• С пазва технологичната последователност на предварителна обработка на
хранителни продукти от животински произход
• Работи с инвентар и технологично оборудване за предварителна обработка
• Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
• Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• Прилага правила и инструкции за безопасна работа

Компетентности

• И
 звършва предварителната обработка на хранителни продукти от животински произход при спазване на технологични, енергийни, екологични,
икономически и санитарно-хигиенни изисквания

Резултат от учене 10.3: Приготвя полуфабрикати
Знания

•
•
•
•

 писва видовете полуфабрикати и предназначението им в кулинарията
О
И зброява процесите при производството на полуфабрикати
З нае изискванията и сроковете за съхранение на полуфабрикатите
Познава видовете инвентар и технологично оборудване за производство на
полуфабрикати
• Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
• Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• З нае правилата за безопасна работа
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Умения

• И
 збира видовете полуфабрикати според рецептурата на кулинарните изделия
• С пазва технологичната последователност при производството на полуфабрикати
• С пазва изискванията и сроковете за съхранение на полуфабрикатите
• Работи с инвентар и технологично оборудване
• Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
• Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата
Анализ на риска и критични контролни точки (НАССР)
• Прилага правила и инструкции за безопасна работа

Компетентности

• П
 риготвя и съхранява полуфабрикати при спазване на технологични, енергийни, екологични, икономически и санитарно-хигиенни изисквания

Средства за оценяване: • Т
 ест, казус, практическа задача, свързана с предварителната обработка на
хранителни продукти и приготвянето на полуфабрикати в съответствие със
зададените критерии, условия и вътрешнофирмени стандарти
Всички РУ обхващат едни и същи умения с използване на различни продукти и
технологии
Условия за провеждане • О борудвана учебна кухня (работилница) и/или осигурено реално работно
на оценяването:
място
Критерии за оценяване: • П
 одбира хранителни продукти и приготвя полуфабрикати, като ползва
инвентар и оборудване в съответствие с производствената програма и технологичните изисквания
• И звършва предварителна обработка на хранителни продукти и приготвя
в срок полуфабрикати, спазвайки екологични, икономически, енергийни и
хигиенни норми
• Прилага вътрешнофирмените стандарти при приготвяне и оформяне на
полуфабрикати
ЕРУ 11
Наименование на еди- Приготвя предястия, супи и сосове
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Готвач
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 11.1: Приготвя предястия
Знания

• З
 нае хранителните продукти за приготвяне на различните видове предястия
• З нае технологичната последователност на приготвяне на различните видове
предястия
• З нае различни видове техники на обработка при приготвянето на предястия
• З нае характеристиките на предястията от българската национална кухня
• Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
• Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• З нае правилата за безопасна работа

Умения

• П
 одбира хранителните продукти за приготвяне на различни видове предястия по рецептурник и спрямо меню
• С пазва технологичната последователност при приготвяне на студени и
топли предястия
• Прилага подходящите техники на обработка при приготвянето на предястия
• Изработва по рецептура различни предястия от българската национална кухня
• Работи с подходящите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
• Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• Прилага правила и инструкции за безопасна работа
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• П
 риготвя, аранжира и презентира различни видове предястия според рецептурата самостоятелно и в работен екип
• И нтерпретира рецепти
• С пазва времето за изпълнение на задачите
• С ъчетава компонентите при приготвянето на предястията

Резултат от учене 11.2: Приготвя супи
Знания

• З
 нае хранителните продукти за приготвяне на различните видове супи
• З нае видовете супи
• З нае технологичната последователност на приготвяне на различните видове
супи
• З нае подходящите техники на обработка при приготвянето на супи
• З нае характеристиките на супи от българската национална кухня
• Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Познава вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
• Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• З нае правилата за безопасна работа

Умения

• И
 збира продуктите съобразно рецептата
• И зработва по рецептура различни видове супи
• С пазва технологичната последователност при приготвяне на различни видове студени и топли супи
• Прилага подходящите техники на обработка при приготвянето на супи
• И зработва по рецептура различни видове супи от българската национална
кухня
• Работи с подходящите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
• Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• Прилага правила и инструкции за безопасна работа в кухнята

Компетентности

• П
 риготвя, аранжира и презентира различни видове супи според рецептурата
самостоятелно и в работен екип
• И нтерпретира рецепти
• С пазва времето за изпълнение на задачите
• С ъчетава компонентите при приготвянето на супи

Резултат от учене 11.3: Приготвя сосове
Знания

• З
 нае хранителните продукти за приготвяне на различните видове сосове
• З нае видовете сосове
• З нае технологичната последователност на приготвяне на различните видове
сосове
• З нае подходящите техники на обработка при приготвянето на сосове
• Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Познава вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
• Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• З нае правилата за безопасна работа в кухнята

Умения

• И
 збира продуктите съобразно рецептата
• И зработва по рецептура различни видове сосове
• С пазва технологичната последователност при приготвяне на различни видове студени и топли сосове
• Прилага подходящите техники на обработка при приготвянето на сосове
• Работи с подходящите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
• Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• Прилага правила и инструкции за безопасна работа в кухнята

Компетентности

• П
 риготвя, аранжира и презентира различни видове сосове според рецептурата самостоятелно и в работен екип
• И нтерпретира рецепти
• С пазва времето за изпълнение на задачите
• С ъчетава сосовете с компонентите на кулинарните изделия

Средства за оценяване: • Т
 ест, казус, практическа задача свързана с приготвяне на кулинарни изделия* в съответствие със зададените критерии, условия и вътрешнофирмени
стандарти
Всички РУ обхващат едни и същи умения с използване на различни технологии
* Под кулинарни изделия се разбира предястия, супи, сосове
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Условия за провеждане • О борудвана учебна кухня (работилница) и/или осигурено реално работно
на оценяването:
място
Критерии за оценяване: • П
 риготвя кулинарни изделия, като избира продукти, инвентар и оборудване
в съответствие с рецептите и технологичните изисквания
• Приготвя в срок кулинарни изделия, спазвайки екологични, икономически,
енергийни и хигиенни норми
• Прилага вътрешнофирмените стандарти при оформяне на кулинарни изделия, като работи прецизно
ЕРУ 12
Наименование на еди- Приготвя основни ястия, аламинути и гарнитури
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Готвач
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 12.1: Приготвя варени и задушени ястия
Знания

• З
 нае хранителните продукти подходящи за приготвяне на основни ястия
чрез топлинна обработка варене и задушаване
• З нае технологичната последователност на приготвяне на ястията
• З нае характеристиката на варени и задушени ястия от българската национална кухня
• З нае подходящите техники на обработка при приготвянето на ястията
• Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
• Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• З нае правилата и инструкциите за безопасна работа в кухнята

Умения

• И
 збира хранителните продукти съобразно рецептата
• Приготвя по рецептура самостоятелно и в работен екип основни ястия,
приготвяни чрез топлинна обработка варене и задушаване
• С пазва технологичната последователност при приготвянето на ястията
• Приготвя по рецептура основни ястия чрез топлинна обработка варене и
задушаване от българската национална кухня
• Прилага подходящите техники на обработка при приготвянето на ястията
• Работи с подходящите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
• Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• Прилага правила и инструкции за безопасна работа в кухнята

Компетентности

• П
 риготвя, аранжира и презентира самостоятелно и в работен екип различни
видове ястия според рецептурата
• И нтерпретира рецепти
• С пазва времето за изпълнение на задачите
• С ъчетава ястията с различни компоненти

Резултат от учене 12.2: Приготвя печени ястия и аламинути
Знания

• З
 нае хранителните продукти, подходящи за приготвяне на основни ястия
чрез топлинна обработка печене
• З нае технологичната последователност на приготвяне на ястията
• З нае характеристиката на основни ястия чрез топлинна обработка печене
от българската национална кухня
• З нае подходящите техники на обработка при приготвянето на ястията
• Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
• Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• З нае правилата за безопасна работа в кухнята
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Умения

• И
 збира хранителните продукти съобразно рецептата
• Приготвя по рецептура самостоятелно и в работен екип основни ястия,
приготвяни чрез топлинна обработка печене
• С пазва технологичната последователност при приготвянето на ястията
• Приготвя по рецептура основни ястия чрез топлинна обработка печене от
българската национална кухня
• Прилага подходящите техники на обработка при приготвянето на ястията
• Работи с подходящите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
• Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• Прилага правила и инструкции за безопасна работа в кухнята

Компетентности

• П
 риготвя, аранжира и презентира самостоятелно и в работен екип различни
видове ястия според рецептурата
• И нтерпретира рецепти
• С пазва времето за изпълнение на задачите
• С ъчетава ястията с различни компоненти

Резултат от учене 12.3: Приготвя пържени ястия и аламинути
Знания

• З
 нае хранителните продукти, подходящи за приготвяне на основни ястия
чрез топлинна обработка пържене
• З нае технологичната последователност на приготвяне на ястията
• З нае характеристиката на основни ястия чрез топлинна обработка пържене
от българската национална кухня
• З нае подходящите техники на обработка при приготвянето на ястията
• Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
• Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• З нае правилата за безопасна работа в кухнята

Умения

• З
 нае хранителните продукти, подходящи за приготвяне на основни ястия
чрез топлинна обработка пържене
• З нае технологичната последователност на приготвяне на ястията
• З нае характеристиката на основни ястия чрез топлинна обработка пържене
от българската национална кухня
• З нае подходящите техники на обработка при приготвянето на ястията
• Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
• Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• З нае правилата за безопасна работа в кухнята

Компетентности

• П
 риготвя, аранжира и презентира самостоятелно и в работен екип различни
видове ястия според рецептурата
• И нтерпретира рецепти
• С пазва времето за изпълнение на задачите
• С ъчетава ястията с различни компоненти

Резултат от учене 12.4: Приготвя гарнитури
Знания

•
•
•
•
•
•
•

Умения

• И
 збира подходящите хранителните продукти за приготвяне на гарнитури
съобразно рецептата
• Приготвя по рецептура самостоятелно и в работен екип гарнитури
• С пазва технологичната последователност при приготвянето на гарнитури
• Прилага подходящите техники на обработка при приготвянето на гарнитури
• Работи с подходящите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи

 нае хранителните продукти, подходящи за гарнитури
З
З нае видовете гарнитури
З нае технологичната последователност на приготвяне на гарнитури
З нае подходящите техники на обработка при приготвянето на гарнитури
Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• З нае правилата за безопасна работа в кухнята
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• П
 рилага процедурите на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• Прилага правила и инструкции за безопасна работа в кухнята
Компетентности

• П
 риготвя, аранжира и презентира самостоятелно и в работен екип различни
видове гарнитури според рецептурата
• И нтерпретира рецепти
• С пазва времето за изпълнение на задачите
• С ъчетава гарнитурите с компонентите на кулинарните изделия

Средства за оценяване: • Т
 ест, казус, практическа задача свързана с приготвяне на изделия* в съответствие със зададените критерии, условия и вътрешнофирмени стандарти
Всички РУ обхващат едни и същи умения с използване на различни технологии
* Под кулинарни изделия се разбира варени, задушени, пържени, печени ястия,
аламинути и гарнитури
Условия за провеждане • О борудвана учебна кухня (работилница) и/или осигурено реално работно
на оценяването:
място
Критерии за оценяване: • П
 риготвя кулинарни изделия, като избира продукти, инвентар и оборудване
в съответствие с рецептите и технологичните изисквания
• Приготвя в срок кулинарни изделия, спазвайки екологични, икономически,
енергийни и хигиенни норми
• Прилага вътрешнофирмените стандарти при оформяне на кулинарни изделия, като показва прецизност
ЕРУ 13
Наименование на еди- Приготвя десерти и напитки
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Готвач
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 13.1: Приготвя кухненски десерти и напитки
Знания

• З
 нае хранителните продукти, подходящи за приготвяне на различните видове десерти и напитки
• З нае технологичната последователност на приготвяне на десерти и напитки
• Знае характеристиката на десерти и напитки от българската национална кухня
• З нае подходящите техники на обработка при приготвянето на десерти и
напитки
• Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
• Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• З нае правилата за безопасна работа в кухнята

Умения

• И
 збира подходящите хранителните продукти съобразно рецептата
• Приготвя по рецептура самостоятелно и в работен екип десерти и напитки
• С пазва технологичната последователност при приготвянето на десерти и
напитки
• Приготвя по рецептура десерти и напитки от българската национална кухня
• Прилага подходящите техники на обработка на хранителните продукти при
приготвянето на десерти и напитки
• Работи с подходящите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
• Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• Прилага правила и инструкции за безопасна работа в кухнята

Компетентности

• П
 риготвя, аранжира и презентира самостоятелно и в работен екип различни
видове десерти и напитки според рецептурата
• И нтерпретира рецепти
• С пазва времето за изпълнение на задачите
• С ъчетава сосовете с компонентите на кулинарните изделия
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Резултат от учене 13.2: Приготвя тестени сладкарски изделия
Знания

• П
 ознава основните групи тестени сладкарски изделия
• З нае хранителните продукти, подходящи за приготвяне на различните видове тестени сладкарски изделия
• З нае технологичната последователност на приготвяне на тестени сладкарски изделия
• З нае характеристиката на тестените сладкарски изделия от българската
национална кухня
• З нае подходящите техники на обработка при приготвянето на тестени
сладкарски изделия
• Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
• Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• З нае правилата за безопасна работа в кухнята

Умения

• П
 ознава основните групи тестени сладкарски изделия
• З нае хранителните продукти, подходящи за приготвяне на различните видове тестени сладкарски изделия
• З нае технологичната последователност на приготвяне на тестени сладкарски изделия
• З нае характеристиката на тестените сладкарски изделия от българската
национална кухня
• З нае подходящите техники на обработка при приготвянето на тестени
сладкарски изделия
• Познава необходимите инвентар, сервизи и технологично оборудване
• Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
• Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
• З нае правилата за безопасна работа в кухнята

Компетентности

• П
 риготвя, аранжира и презентира самостоятелно и в работен екип различни
видове тестени сладкарски изделия според рецептурата
• И нтерпретира рецепти
• С пазва времето за изпълнение на задачите
• С ъчетава сосовете с компонентите на кулинарните изделия

Средства за оценяване: • Т
 ест, казус, практическа задача свързана с приготвянето на десерти* в съответствие със зададените критерии, условия и вътрешнофирмени стандарти.
Всички РУ обхващат едни и същи умения с използване на различни технологии
* Под десерти се разбира кухненски десерти и тестени сладкарски изделия
Условия за провеждане • О борудвана учебна кухня (работилница) и/или осигурено реално работно
на оценяването:
място
Критерии за оценяване: • П
 риготвя десерти, като избира продукти, инвентар и оборудване в съответствие с рецептите и технологичните изисквания
• Приготвя в срок десерти, спазвайки екологични, икономически, енергийни
и хигиенни норми
• Прилага вътрешнофирмените стандарти при оформяне на десерти, като
показва прецизност
ЕРУ 14
Наименование на еди- Приготвя ястия от чуждестранни кухни
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Готвач
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 14.1: Приготвя ястия от европейска кухня
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Знания

•
•
•
•
•

Умения

• П
 одбира продуктите съобразно рецептата
• Работи с подходящите инвентар и оборудване за приготвяне на ястия от
европейска кухня
• Приготвя ястия от европейска кухня, като спазва етапите на технологичния
процес
• И зползва подходящи техники на обработка
• Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
• Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)

Компетентности

• П
 оказва прецизност при подготовката и точност при изпълнение на рецептурата
• Работи безопасно с инвентар и оборудване
• И зпълнява качествено и в срок постъпилите поръчки

 нае особеностите на ястия от европейска кухня
З
З нае технологичните етапи на приготвяне
Познава необходимите инвентар, оборудване и правилата за работа
Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)

Резултат от учене 14.2: Приготвя ястия от азиатска кухня
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• П
 одбира продуктите съобразно рецептата
• Работи с подходящите инвентар и оборудване за приготвяне на ястия от
азиатска кухня
• Приготвя ястия от азиатска кухня, като спазва етапите на технологичния
процес
• И зползва подходящи техники на обработка
• Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
• Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)

Компетентности

• П
 оказва прецизност при подготовката и точност при изпълнение на рецептурата
• Работи безопасно с инвентар и оборудване
• И зпълнява качествено и в срок постъпилите поръчки

 нае особеностите на ястия от азиатска кухня
З
З нае технологичните етапи на приготвяне
Познава необходимите инвентар, оборудване и правилата за работа
Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)

Средства за оценяване: • Т
 ест, казус, практическа задача, свързана с приготвянето на ястия от
чуждестранни кухни* в съответствие със зададените критерии, условия и
вътрешнофирмени стандарти
Всички РУ обхващат едни и същи умения с използване на различни технологии
*П
 од ястия от чуждестранни кухни се разбира ястия от европейска и азиатска
кухня
Условия за провеждане • О борудвана учебна кухня (работилница) и/или осигурено реално работно
на оценяването:
място
Критерии за оценяване: • П
 риготвя ястия от чуждестранни кухни, като избира продукти, инвентар
и оборудване в съответствие с рецептите и технологичните изисквания
• Приготвя в срок ястия от чуждестранни кухни, спазвайки екологични,
икономически, енергийни и хигиенни норми
• Прилага вътрешнофирмените стандарти при оформяне на ястия от чуждестранни кухни, като показва прецизност
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ЕРУ 15
Наименование на еди- Приготвя ястия за детско и диетично хранене
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Готвач
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 15.1: Приготвя ястия за детско хранене
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• П
 одбира продуктите съобразно рецептата
• Работи с подходящите инвентар и оборудване за приготвяне на ястия от
детска кухня
• Приготвя ястия, като спазва етапите на технологичния процес
• И зползва подходящи техники на обработка
• Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
• Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)

Компетентности

• П
 оказва прецизност при подготовката и точност при изпълнение на рецептурата
• Работи безопасно с инвентар и оборудване
• И зпълнява качествено и в срок постъпилите поръчки

 нае специфичните особености на ястия за детско хранене
З
З нае технологичните етапи на приготвяне
Познава необходимите инвентар, оборудване и правилата за работа
Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)

Резултат от учене 15.2: Приготвя ястия за диетично хранене
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• П
 одбира продуктите съобразно рецептата
• Работи с подходящите инвентар и оборудване за приготвяне на ястия от
диетична кухня
• Приготвя ястия, като спазва етапите на технологичния процес
• И зползва подходящи техники на обработка
• Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
• Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)

Компетентности

• П
 оказва прецизност при подготовката и точност при изпълнение на рецептурата
• Работи безопасно с инвентар и оборудване
• И зпълнява качествено и в срок постъпилите поръчки

 нае специфичните особености на ястия за диетично хранене
З
З нае технологичните етапи на приготвяне при различните диети
Познава необходимите инвентар, оборудване и правилата за работа
Познава вътрешнофирмените стандарти за материални и енергийни разходи
Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)

Средства за оценяване: • Т
 ест, казус, практическа задача, свързана с приготвяне на ястия за детско
и диетично хранене в съответствие със зададените критерии, условия и
вътрешнофирмени стандарти
Всички РУ обхващат едни и същи умения с използване на различни технологии
Условия за провеждане • О борудвана учебна кухня (работилница) и/или осигурено реално работно
на оценяването:
място

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

Критерии за оценяване: • П
 риготвя ястия за детско и диетично хранене, като избира продукти, инвентар и оборудване в съответствие с рецептите и технологичните изисквания
• Приготвя в срок ястия за детско и диетично хранене, спазвайки екологични,
икономически, енергийни и хигиенни норми
• Прилага вътрешнофирмените стандарти при оформяне за детско и диетично
хранене, като показва прецизност
ЕРУ 16
Наименование на еди- Оформя, декорира, оценява и издава кулинарни изделия и напитки
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про- Готвач
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 16.1: Оформя и декорира кулинарни изделия и напитки
Знания

• П
 ознава съдове и инвентар за оформяне на ястия и десерти
• Познава правилата за комбиниране на продукти, оцветители и скрепителни
материали при оформяне и декорация

Умения

• П
 одбира подходящи съдове и инвентар при оформяне на ястия и десерти
• И зработва и/или избира подходящи декорации съобразно видовете ястия
и десерти
• О формя и декорира ястия и десерти, като прилага вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи
• С ъчетава декорацията с ястията и десертите

Компетентности

• П
 роявява творчество, иновативност и естетика при оформяне на ястия и
десерти

Резултат от учене 16.2: Оценява и издава кулинарни изделия и напитки
Знания

•
•
•
•

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• П
 роявява отговорност при оценяване и издаване в срок на качествени
ястия и десерти

 ознава показателите за качество
П
З нае изискванията за температура на поднасяне
З нае грамажа на ястията и десертите по рецептура
Познава вътрешнофирмените стандарти за качество и количество на готовите ястия и десерти
• Познава изискванията на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)
 роверява готовността и качеството на готовите ястия и десерти
П
С пазва определения грамаж на готовите ястия и десерти
С пазва температурния режим и при издаване
И здава готовите ястия и десерти
Прилага утвърдени вътрешнофирмени стандарти за външен вид на ястия
и десерти
• Прилага процедурите на добрите производствени практики и системата за
Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР)

Средства за оценяване: • Т
 ест, казус, практическа задача, свързана с оформя, декориране, оценяване
и издаване на готови ястия и десерти в съответствие със зададените критерии, условия и вътрешнофирмени стандарти
Всички РУ обхващат едни и същи умения
Условия за провеждане • О борудвана учебна кухня (работилница) и/или осигурено реално работно
на оценяването:
място
Критерии за оценяване: • О
 формя и декорира готови ястия и десерти, като избира подходящи продукти, съдове и инвентар
• О ценява и издава в срок качествени ястия и десерти
• Прилага вътрешнофирмените стандарти при оформяне, декориране и издаване на готови ястия и десерти, като проявява творчество, иновативност
и естетика
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4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни
кабинети, а по практика – в учебни работилници или в реална работна среда (базови обекти
и предприятия) при предварително сключени
договори. Материалната база трябва да бъде в
съответствие с изискванията на действащите
нормативни актове и съответните български
стандарти. Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите,
които ще се извършват в нея, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните
изисквания и методическите указания.
4.1. Учебен кабинет
Обзавеждането на учебния кабинет включва:
работно място на преподавателя, работно място
на всеки обучаван, учебна дъска, мебели, дъска
за писане и други средства за обучение и дидактическа техника. Работните места в учебния
кабинет трябва да са разположени така, че да
осигуряват необходимата видимост и свободно
преминаване на обучаваните от едно до друго
работно място.
4.2. Кухня за практическото обучение
Основно оборудване – учебната кухня трябва
да бъде обзаведена с маси и столове за обучаваните, работно място за преподавателя, учебна дъска,
шкаф за дидактически материали, тригнездна
мивка, хладилен шкаф, везна, обособени групови
работни места, съобразени с броя на обучаваните в групата (при максимум 3 – 4 обучавани на
едно работно място), които включват: готварска
печка (с фурна и котлони) с осигурена вентилация, кухненски робот, мивка, работен плот с
подходящо покритие, кухненски шкаф, кухненски
инвентар – съдове и прибори, трапезни съдове и
прибори. За правилното и безопасно протичане
на практическото обучение е необходимо да се
осигурят площи за гардероб и за съхранение на
хранителни продукти. В кухнята за практическо
обучение трябва да има осигурени противопожарни средства, както и лични предпазни средства
за обучаваните и обучаващите.
Учебни пособия: демонстрационни макети и
модели на реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти и
специализирана литература.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без
висше образование и без придобита професионална квалафикация „учител“, ако са придоби-
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ли професионална квалификация по професия
„Готвач“ при условията и по реда на Закона за
професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
1165

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 1944
от 12 февруари 2019 г.

по административно дело № 7087 от 2018 г.
Върховният административен съд на Република Българи я – петчленен състав – I
колегия, в съдебно заседание на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета
година в състав: председател: Ваня Пунева,
членове: Таня Куцарова, Пламен Петрунов,
Аглика Адамова, Владимир Първанов, при
секретар Григоринка Любенова и с участието на прокурора Тодор Мерджанов изслуша
докладваното от съдията Владимир Първанов
по адм. дело № 7087/2018 г.
Производството се развива по реда на
чл. 208 и следващите от Административно
процесуалния кодекс.
Образувано е по жалба на прокурор при
Върховната административна прокуратура
срещу Решение № 5849 от 8.05.2018 г. по
адм.д. № 11648/2017 г. по описа на ВАС, осмо
отделение.
Твърди се, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон – каса
ционно основание по чл. 209, т. 3 от АПК.
Съдът неправилно приел, че разпоредбата
на чл. 30, ал. 1 от ППЗЛОД не представлява принудителна административна мярка.
Изтъква доводи по същество и моли да бъде
отменено решението на тричленния състав
на ВАС и спорът да бъде решен по същество,
като бъде отменена разпоредбата на чл. 30,
ал. 1 от ППЗЛОД. Претендира и присъждане
на разноски.
Ответната по протеста страна – Минист ерск и я т с ъве т на Реп у бл и к а Бъ л гари я,
чрез процесуален представител е депозирала становище, в което твърди, че жалбата
е неоснователна, а обжалвани ят съдебен
акт – правилен и законосъобразен. Изложени
са доводи по същество с искане протестът да
бъде отхвърлен, а оспореният съдебен акт да
бъде оставен в сила.
Министерството на земеделието, храните и
горите се представлява от юрисконсулт, който
намира жалбата за неоснователна и моли да
се остави без уважение.
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Представител на Върховната административна прокуратура счита, че протестът е
подаден в срок от надлежна страна, поради
което е допустим и основателен по същество.
Излага доводи в подкрепа на така формулираното становище.
Производството пред тричленен състав на
Върховния административен съд е образувано по протест на прокурор във Върховната
административна прокуратура срещу чл. 30,
ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
лова и опазване на дивеча. Твърдяло се е, че
текстът въвежда прилагане на принудителна
административна мярка, която не е предвидена в акт от по-висока степен, каквото е
изискването на чл. 22 и 23 от ЗАНН, тъй като
тази мярка не е уредена в съответен закон – в
случая Закона за лова и опазване на дивеча.
С оспорения пред настоящата инстанция
акт тричленен състав на ВАС е отхвърлил
протеста като неоснователен. За да постанови
решението си, съдът е приел, че регламентираните в чл. 30, ал. 1 от ППЗЛОД действия не
представляват по своята същност принудителна административна мярка, нито административно наказание, налагано по реда на ЗАНН,
поради което и не са налице нарушения на
описаните в протеста разпоредби. Санкцията
имала договорен характер и се реализирала
при неизпълнение на задължения, визирани
в договорите, сключвани между директора на
ДГС и съответното ловно сдружение по реда
на чл. 36, ал. 4 от ЗЛОД във връзка с чл. 29
от ППЗЛОД.
Протестът е депозиран в сроковете по
чл. 211 от АПК от страна в първоинстанционното производство, за която съдебният акт е
неблагоприятен, поради което е процесуално
допустим.
По същество е основателен по следните
съображения:
Правилникът за прилагане на Закона за
лова и опазване на дивеча е приет с ПМС
№ 151 от 13.06.2001 г. Разпоредбата на чл. 30,
ал. 1 от същия съществува от приемането му,
като през 2009 г. е допълнена относно субекта
на предложение, а през 2010 г. е изменено на
именованието на издателя на заповедта и към
момента на депозиране на протеста гласи по
следния начин: „при неизпълнение на договорните задължения по чл. 29, ал. 9 директорът на
държавното горско стопанство по предложение
на комисията по ловно стопанство или на
управителния съвет на ловното сдружение по
чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча
със заповед забранява ползването на дивеча
в съответния ловностопански район за срок
до една година“.
По силата на чл. 33 от ЗЛОД стопанисването на дивеча се осъществява от ДГС,
когато не е предоставено чрез конкурс и не
е сключен договор за това. С разпоредбата на
чл. 36, ал. 4 от закона е дадена възможност за
пряко договаряне за стопанисване на дивеча с
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ловни сдружения по чл. 30, ал. 1, т.е. на лица
по чл. 29 от ЗЛОД – български граждани,
придобили право на лов, обединени в ловни
дружини, и то само относно ловностопански
райони извън тези в дивечовъдни участъци,
предоставени чрез конкурс, и извън държавните ловни стопанства по чл. 35 от ЗЛОД.
След осъществяване на процедура по пряко
договаряне директорът на ДГС или съответно
на ДЛС сключва с ловно сдружение договор
за предоставяне стопанисването и ползването
на дивеча, който договор съдържа съответните
клаузи, установяващи правата и задълженията на страните. С разпоредбата на чл. 30 от
правилника на закона е предоставена възможност на директора на ДГС при установяване
на неизпълнение на договорните задължения
със заповед да забрани ползването на дивеча
в съответния ловностопански район за срок
до една година, като ловното сдружение,
сключило договора, продължава да полага
изрично визираните в чл. 37 от ЗЛОД грижи
за дивеча в ловностопанския район. При
така установената фактическа обстановка
настоящата инстанция счита, че действията,
предприемани по силата на чл. 30, ал. 1 от
ППЗЛОД от страна на директора на ДГС,
по своя характер представляват налагане на
принудителна административна мярка по
смисъла на ЗАНН. Налице е волеизявление
на овластен по силата на закона орган, с
което се засягат права и законни интереси на ловно-рибарско сдружение – страна
по договор, сключен на основание чл. 29,
ал. 8 от правилника. Обстоятелството, че
отношенията между отговорния директор и
съответното сдружение се уреждат с договор,
не изключва възможността на овластения от
държавата представител, натоварен с охраната
на обществения интерес в сферата на стопанисване и опазване на дивеча, да упражни
властнически правомощия, като ограничи
обхвата на правата на ответната по договора
страна. Възможността за налагане на принуда
е насочена към защита на важни за държавата
природни ресурси, които следва да бъдат под
особен контрол и регламентирано разходване.
Наличието на описаните обстоятелства води
до необходимост от определянето на забраната,
налагана по реда на чл. 30, ал. 1 от ППЗЛОД
като индивидуален административен акт по
смисъла на АПК, а оттам и до извода за характера му на принудителна административна
мярка по смисъла на ЗАНН.
Принудителните административни мерки
са инструмент на държавата за обезпечаване на законосъобразното осъществяване на
определени правоотношения чрез налагане
на държавната принуда. Тъй като мерките се
изразяват в едностранно неблагоприятно засягане на правната сфера на засегнатия правен
субект и са свързани с ограничаването на права
и налагане на задължения, принудителните
административни мерки следва задължително
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да бъдат нормативно установени. Съобразно
чл. 23 от ЗАНН видът им, начинът на приложение, органите, които ги налагат, и редът за
тяхното обжалване следва да се уредят в закон
или указ. Първичната уредба на принудителни
административни мерки в подзаконов административен акт е недопустима.
Принудителната административна мярка
„забрана за ползване на дивеча“ в конкретен
ловностопански район е установена в подзаконов нормативен акт – правилник за прилагане
на закон, а законова правна норма, която да
установява възможността за упражняване на
конкретната принуда, не съществува.
При така установеното следва да се форм улира извод за незаконосъобразност на
оспорената от Върховната административна
прокуратура норма, а оттам и за необходимостта от отмяната є.
Искането за присъж дане на разноск и,
направени в производството от страна на
п рок у рат у рата, след ва да б ъде у ва жено.
Представени са доказателства за заплатена
сума 20 лв. за публикуване на обявление в
„Държавен вестник“ и същата следва да бъде
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възстановена от органа, издал отменената с
настоящото решение разпоредба.
Предвид описаното и на основание чл. 221,
ал. 2 от АПК Върховният административен
съд, петчленен състав на първа колегия,
РЕШИ:
Отменя Решение № 5849 от 8.05.2018 г. по
адм.д. № 11648/2017 г. по описа на Върховния
административен съд.
Отменя разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за лова
и опазване на дивеча, приет с ПМС № 151
от 13.06 2001 г.
Осъжда Министерския съвет на Република
България да заплати на Прокуратурата на
Република България сумата 20 (двадесет) лв.,
представляваща направени по делото разноски
за обявление в „Държавен вестник“.
Решението е окончателно.
Председател:
Георги Чолаков
1188
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-4
от 14 януари 2019 г.
На основание чл. 18е и чл. 18ж, ал. 2 от Закона
за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси във връзка с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/619 на Комисията от 20 април
2018 г. за неодобряване на PHMB (1415; 4.7) като
съществуващо активно вещество за употреба в
биоциди от продуктови типове 1, 5 и 6 (OB, L 102,
23.04.2018 г., стр. 21 – 22), Решение за изпълнение
(EC) 2018/622 на Комисията от 20 април 2018 г. за
неодобряване на хлорофена като съществуващо
активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 3 (OB, L 102, 23.04.2018 г., стр. 80) и
чл. 89, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012
на Европейск и я парламент и на Съвета от
22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара
и употребата на биоциди (ОВ, L 167, 27.06.2012 г.,
стр. 1 – 123) нареждам:
І. Утвърждавам включването на веществото
PHMB (1415; 4.7) (ЕО № не е приложим, CAS
№ 32289-58-0 и № 1802181-67-4) в списъка на
активните вещества и продуктовите типове биоциди, за които има решения на Европейската
комисия за невключване в списъците по чл. 18е,
ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси, като активно
вещество за продуктови типове 1, 5 и 6.
II. Утвърждавам включването на веществото
хлорофен (ЕО № 204-385-8, CAS № 120-32-1) в
списъка на активните вещества и продуктовите
типове биоциди, за които има решения на Европейската комисия за невключване в списъците
по чл. 18е, ал. 1 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси, като
активно вещество за продуктов тип 3.
ІIІ. Биоциди от продуктови типове 1, 5 и 6,
съдържащи активното вещество PHMB, за които
има издадено разрешение за предоставяне на
пазара по чл. 18в, ал. 5 от Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества и
смеси, могат да се предоставят на пазара считано до 13 май 2019 г. Наличните количества
от биоцидите могат да се използват за срок до
13 ноември 2019 г.
IV. Биоциди от продуктов тип 3, съдържащи
активното вещество хлорофен, за които има
издадено разрешение за предоставяне на пазара
по чл. 18в, ал. 5 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и смеси,
могат да се предоставят на пазара считано до 13
май 2019 г. Наличните количества от биоцидите
могат да се използват за срок до 13 ноември 2019 г.
V. Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на страницата
на М и н ис т ерс т во т о на зд ра веопа зва не т о в
интернет.

VІ. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на главния държавен здравен инспектор
на Република България.
Министър:
К. Ананиев
1215
ЗАПОВЕД № РД-01-5
от 14 януари 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 14 от Закона за защита от
вредното въздействие на химичните вещества
и смеси, чл. 14, параграф 5 от Регламент (ЕС)
№ 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето
на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167,
27.06.2012 г., стр. 1 – 123) и във връзка с Решение
за изпълнение (ЕС) 2017/2334 на Комисията от
14 декември 2017 г. за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на креозота за
употреба в биоциди от продуктов тип 8 (OB, L
333, 15.12.2017 г., стр. 64 – 65) нареждам:
I. Изменям приложение № 1 към Заповед
№ РД-28-208 от 25.09.2013 г. (ДВ, бр. 97 от 2013 г.),
изменена със Заповед № РД-01-29 от 9.02.2015 г.
(ДВ, бр. 19 от 2015 г.), Заповед № РД-01-287 от
7.12.2015 г. (ДВ, бр. 10 от 2016 г.) и Заповед № РД01-354 от 22.11.2018 г. (ДВ, бр. 102 от 2018 г.), за
утвърждаване на активните вещества, разрешени
в Европейския съюз за включване в състава на
биоциди, включително изискванията към тях,
като на ред 45, в колона 7 „Дата, на която изтича
срокът, за който активното вещество е включено
в списъка“ думите „30 април 2018 г.“ се заменят
с „31 октомври 2020 г.“.
ІІ. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува на страницата на
Министерството на здравеопазването в интернет.
ІІІ. Контрола по изпълнението на заповедта
възлагам на главния държавен здравен инспектор
на Република България.
Министър:
К. Ананиев
1216

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 24
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Габрово, одобрява специализирана
план-схема и подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на кабел
20 kV от МТП „Найден Геров“ до ТП „Киевци“ за
изграждане на връзка ВЕЛ „Космос“ – Поповци.
Председател:
Л. Георгиева
1069
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РЕШЕНИЕ № 27
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за частично
изменение на застроителен и регулационен план
(ЧИ на ЗРП) за част от кв. 1 и кв. 3 по плана на
с. Чарково, община Габрово, както следва:
С ПУП – ПР:
1. част от северната улична регулационна линия
на улица с о.т. 2а-8-9-10 пред лицето на УПИ V-2a
се поставя в съответствие с имотната граница на
съществуващата улица по КК на с. Чарково – ПИ
с идентификатор 81904.651.70;
2. част от южната улична регулационна линия на
улица с о.т. 2а-8-9-10 пред лицето на УПИ I-4 – за
общежитие на завод „Еловица“, се поставя в съответствие с имотната граница на съществуващата
улица по КК на с. Чарково – ПИ с идентификатор
81904.651.70;
3. УПИ I-4 – за общежитие на завод „Еловица“,
се преотрежда „За производство на електроника“.
С ПУП – ПЗ за УПИ I-4 – за производство
на електроника, се установява устройствена зона
ПП със следните устройствени показатели:
плътност на застрояване – макс. 80 %;
Кинт. – макс. 2,5;
озеленяване – мин. 20 %;
характер на застрояване – средно (Н – до 15 м);
начин на застрояване – свободно.
С ПУП – ПЗ са определени ограничителните
линии на застрояване и заварените сгради, които
се запазват и включват в системата на застрояване.
Изменението е нанесено върху скица № 512
от 7.08.2018 г.
Председател:
Л. Георгиева
1070

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-23
от 6 февруари 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ПЗРЗСПЗЗ), чл. 28б, ал. 8 от Правилника за
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), протокол от 17.09.2018 г. на комисията по чл. 28б от
ППЗСПЗЗ и констативен протокол от 16.01.2019 г.
на Община Кюстендил одобрявам план на новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за имоти с
идентификатори № 8.24 и № 8.25, попадащи в имот
№ 04323.8.11 от кадастралната карта на с. Блатец,
община Кюстендил, одобрена със Заповед  № РД18-504 от 20.02.2018 г. на изпълнителния директор
на АГКК.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на  област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
1139
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СЛИВЕН
ЗАПОВЕД № РД-11-09-001
от 13 февруари 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1  от ЗА във връзка с
§ 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ
и влязло в сила Решение № 1123 от 21.12.2017 г. на
Районния съд – Сливен, по гр. дело № 3082/2017
г., с което е отменена частично Заповед № РД-1109-001 от 21.06.2017 г. на областния управител на
област Сливен за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност Башчардак в землището на гр. Сливен в частта є по отношение на
новообразуван имот с идентификатор 67338.437.370,
одобрявам нов план на новообразуваните имоти
в частта новообразувани имоти и регистри към
тях, като за имот с идентификатор 67338.437.370 от
одобрения със Заповед № РД-11-09-001 от 21.06.2017
г. на областния управител на област Сливен план
на новообразуваните имоти за местност Башчардак се заличава отразената като ползвател Руска
Георгиева Бобева и се образуват в М 1:1000 имоти
с идентификатори № 67338.437.767, № 67338.437.768,
№ 67338.437.769 и № 67338.437.770.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите
лица чрез областния управител на област Сливен
пред Районния съд – Сливен, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ч. Божурски
1232

ОБЩИНА ТРЪН
РЕШЕНИЕ № 10
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън,
реши:
Допълва Решение № 6 от 31.01.2018 г. за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен
план за обект на техническата инфраструктура
„Реконструкция на довеж дащ водопровод за
гр. Трън от преходен резервоар до напорен резервоар
V=2000 м 3“ (ДВ, бр. 16 от 2018 г.) в землищата на
с. Банкя и гр. Трън, като на ред пети след имот
пореден № 527015 се добавя имот № 527010 съгласно
допълненията по проекта.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Б. Харалампиев
1143
РЕШЕНИЕ № 11
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън,
реши:
Одобрява изменение на УПИ „Парк, мотел
и спортен комплекс“, кв. 14 по ПУП на с. Слишовци, община Трън, като от него се образува
нов УПИ XXXIV-142 – „За спортен комплекс“,
с площ 11 123 кв. м. Останалата част се запазва

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

като терен за парк с промяна на регулационната
линия по границите на ПИ № 114. Унищожава
се регулационната линия в контактната зона на
ПИ № 1 и ПИ № 2 от КККР на неурбанизираната
територия за землището на с. Слишовци. За осигуряване на транспортен достъп до новообразувания
урегулиран поземлен имот се обособява улица с
осови точки 51 – 52, дължина 72,63 м, ширина 4 м
и тротоар 2,25 м.
Изменението на подробния устройствен план
на с. Слишовци, община Трън, е съобразено с
изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Б. Харалампиев
1144

ОБЩИНА С. ХИТРИНО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 104
от 23 ноември 2018 г.
На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Хитрино, реши:
1. Одобрява общия устройствен план на община
Хитрино ведно с приложенията към него, в т.ч.
правилата и нормативите по неговото прилагане.
2. Възлага на кмета на община Хитрино да предприеме последващите съгласно закона действия.
3. Възлага на кмета на община Хитрино да
представя ежегодно за приемане от общинския
съвет доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Хитрино в неговия обхват
и предложение за измененията му, ако такива се
налагат, съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.
Председател:
М. Ахмед
1230

ОБЩИНА С. ЧАВДАР,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 438
от 27 декември 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 105, ал. 1 от ЗУТ и
чл. 6, ал. 1, т. 13 от Правилника за дейността на
ОбС Общинският съвет – с. Чавдар, реши:
1. Одобрява окончателен проект на общ устройствен план на община Чавдар ведно с графичните
и текстови материали, правилата и нормативите
за прилагането му.
2. При прилагането на общия устройствен
план на община Чавдар да се спазват условията
на съгласувателните становища, решения и писма, както и всички изисквания на действащата
нормативна уредба.
На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общият
устройствен план на община Чавдар не подлежи
на обжалване.
Председател:
С. Мутафчийска
1140
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50. – Камарата на архитектите в България
на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за камарите
на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране обнародва:
Регистър на Камарата на архитектите в
България – 2019 г.
ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АРХИТЕКТИ,
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСК А ПРАВОСПОСОБНОСТ
Обхват на
Рег.
Име, презиме, фамилия
ограни№
чението
05454 Aнгелина Миткова Горчова
03731 Августина Светославова Велева
04534 Аврам Атанасов Каджебов
01688 Аврора Семкова Николова
03168 Аглика Димитрова Костадинова
03224 Аглика Огнянова Велинова
03219 Адел Абдулхафид Таха-Аласбахи
01423 Аделаида Павлова ПетроваЛефтерова
04532 Адриан Пламенов Маринов
04866 Адриана Атанасова Сърбова
02244 Адриана Иванова Димитрова
05450 А дриана Пламенова А врониева
05606 Адриана Славчева Ангелова
05347 Айли Халилова Ибрямова
03816 Айлин Идает Ахмед
05881 Албена Владимирова Стоилова
01954 Албена Георгиева Владимирова-Андреева
02362 Алвард Карапетовна Бадваганян
00273 Алеко Петков Христов
06159 Александар Христов
02919 Александра Георгиева Сиропулу-Бачева
05615 Александра Господинова Бобева
05746 Александра Загорова Герчева
05562 Александра Кристианова Стоянова
06115 Александра Мариова Пандурска
05445 А лександра Николаева Диканска
03521 А лександра Христова Константинеску
05792 Александрина Георгиева Ризова
02641 Александрина Ненкова Ненкова

С Т Р.
Рег.
№
03393
00275
01126
03170
04512
02531
04684
02533
00981
03601
05125
03151
02854
05028
04438
05503
00034
02616
03841
05846
04916
00907
01796
05555
03626
03209
05455
00276
05707
00777
05108
05523

72

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

Александър Антонов Минчев
Александър Асенов Петрович
Александър Борисов Караджов
Александър Валентинов Костов
Александър Венциславов Червенков
Александър Георгиев Димов
Александър Георгиев Наумов
Александър Димитров Аврески
Александър Димитров Слаев
Александър Емилов Василев
Александър Живков Чаушев
Александър Здравков Генчев
Александър Иванов Асенов
Александър Иванов Видински
Александър Иванов Томов
А лександър Константинов
Иванов
Александър Костадинов Сандев
Александър Костович Тимев
А лександър Красимиров
Петков
Александър Людмилов Тосков
Александър Манолов Люнчев
Александър Милчев Брайнов
Александър Михайлов Стайнов
Александър Николаев Карадинков
Александър Петков Петличков
А лександър Петров Бакърджиев
Александър Петрославов Геренски
Александър Светославов Казаков
Александър Симеонов Кирев
А лександър Славчев А лександров
Александър Тодоров Павлов
Александър Тошев Станев

05173 Александър Трендафилов Трендафилов
02245 А лександър Христов А лександров
05975 А лександър Цветили янов
Йончев
00155 Алексей Василев Трифонов
02732 Алекси Костов Патев
05786 Алина Валентинова Костова
03638 Ана Пенчева Покровнишка

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№
03480
03442
05501
01804
02197
01347
01774
03383
05388
01467
01421
02343
01068
02936
04668
02720
03502
05058
02303
01345
02979
05962
01778
00867
01135
00142
02074
00746
01720
01552
01474
02951
04439
02104
03313
05061
04298
01986
03787
04975
06020
01151
01088
02215
00085
02577
02497

Име, презиме, фамилия
Ана Борисова Иванова
Ана Ванчева Маринова-Петрова
Ана Дженкова Дженкова
Анастас Антонов Иванов
Анастас Атанасов Узунов
Анастас Спасов Бързаков
Анастасия Иванова Бошнакова
Анатоли Красимиров Христов
Анатоли Стоянов Чаушев
Ангел Антонов Примов
Ангел Валериев Захариев
Ангел Георгиев Ангелов
Ангел Георгиев Димитров
Ангел Георгиев Мунев
Ангел Дилянов Енкин
Ангел Зафиров Мазников
Ангел Иванов Стойчев
Ангел Иванов Ценов
Ангел Маринов Вълканов
Ангел Петров Савлаков
Ангел Петров Ташев
Ангел Серьожев Иванов
Ангел Стоилов Димитров
Ангел Стоянов Ангелов
Ангела Николова Малинова
Ангелин Ангелов Братанов
Ангелина Николова ДелковаАврамова
Ангелина Пилева Ташева
Ангелмир Дамянов Ангелов
Андон Чудомиров Стоев
Андреана Миланова Меракова
Андрей Петров Жеков
Андрей Алексеевич Кутищев
Андрей Генадиев Стратиев
Андрей Георгиев Велинов
Андрей Евгениев Андреев
Андрей Иванов Генов
Андрей Кирилов Арнаудов
Андрей Михайлов Андонов
Анелия Велинова Ушева
Анелия Владимирова Василева
Анелия Нанчева Грънчарова
Анелия Павлова Параскова
Анелия Русилова Рениколова
Анелия Стефанова Димова
Анета Деянова Етимова
Анета Димитрова Гочева

БРОЙ 16
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ограничението
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Рег.
№
02098
03068
06144
00279
04220
01298
03105
02151
02078
04774
02574
00283
00477
01614
03363
01138
02202
01879
04925
03067
04380
02540
04563
01221
01515
00063
02559
02106
03149
03425
02451
01393
02368
05373
01117
01161
00146
00881
00187
00747
01437
03288
00288
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Име, презиме, фамилия
Анета Емилова Дамянова
Анета Каменова Булант
Анета Красимирова Иванова
Анета Любчова Славова
Анета Мирчева Маркова
Анета Младенова Иванова
Анета Стоянова Йорданова
А н желика Ми хай лова Михайлова
Ани Атанасова Бърнева
Ани Иванова Якимова
Ани Михайлова Каменова
Ани Моис Младенова
Анисия Желязкова Добрикова
Анислава Асенова БельовскаСтанчева
Анита Викторова Стоянова
Анита Теодосиева ЦветановаОбретенова
Анна Христова Карагьозова
Анна Анатолиева ТишковаАлексиева
Анна Ангелова Цукева
Анна Божидарова Пискюлева
Анна Валентинова ГеоргиеваСимеонов
Анна Георгиева Кузманова
Анна Димитрова Димитрова
Анна Енчева Василева
Анна Иванова Неврокопска
Анна Матеева Стоянова
Анна Николова Савова
Анна Петкова Чобанова
Анна Симеонова Хараламбиева
Анна Тодорова Младенова
Анни Георгиева Димова
Анни Милкова Бечева
Антоан Михайлов Богданов
Антоан Николаев Влаев
Антоанета Борисова Златарева-Миланова
Антоанета Борисова Сиврева
Антоанета Василева Василева
Антоанета Иванова Дженева
Антоанета Иванова Топалова
Антоанета Иванова Хаджипетрова
Антоанета Йорданова Нечева
Антоанета Михайлова Влока
Антоанета Никифорова Грънчарова

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

04543 Антоанета Николаева Цанова
01206 А н т оа не т а Н и колова Б ояджиева
03164 Антоанета Николова Кидикова
03223 Антоанета Пешева Бозаджиева
00919 Антон Анастасов Иванов
02370 Антон Благоев Благоев
01536 Антон Димитров Бойчев
03234 Антон Димитров Узунов
04268 Антон Дянков Колев
02996 Антон Иванов Василев
04363 Антон Иванов Рангелов
05578 Антон Марианов Антонов
02304 Антон Маринов Ватев
00920 Антон Тодоров Василев
03032 Антон Филипов Филипов
06038 Антонела Венелинова Карапанджева
02709 Антоние Манолова Георгиева
04106 Антоний Илиев Шарков
03211 Антоний Маринов Маринов
04653 Антонина Георгиева Илиева
00935 Антонина Димитрова Огнева
02406 Антония Костова Донева
01256 Антония Стефанова Стефанова-Папукова
00042 Анушка Кръстева Костадинова
01855 Апостол Николаев Кирчев
05880 Арсени Кирилов Ботушаров
04107 Асен Петров Василeв
01236 Асен Аспарухов Коев
01880 Асен Георгиев Пилев
02006 Асен Димитров Костакиев
02949 Асен Йончев Свиленов
02890 Асен Методиев Писарски
03173 Асен Николаев Николов
01987 Асен Руменов Милев
01820 Асен Симеонов Мерджанов
02498 Ася Димитрова Ананиева
03344 Ася Маринова Николова
02089 Ася Матеева Касабова
01740 Атанас Аврамов Каджебов
03606 Атанас Бойков Столинчев
05567 Атанас Георгиев Бакърджиев
02373 Атанас Георгиев Вангелов
02696 Атанас Григоров Пинков
00297 Атанас Димитров Ковачев
01861 Атанас Димитров Митовски
05106 Атанас Евгениев Димитров

С Т Р. 7 3   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№
05449
02797
01507
04513
04814
02285
01379
04221
03120
01626
02872
02329
05468
00299
05148
00265
00247
02777
01247
03052
01171
05172
05471
00035
02031
05895
00814
00300
01359
03654
00301
03065
04760
00998
04852
04588
05793
02306
02064
02711
05361
01320
01069
04456

74

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

Атанас Карамфилов Джинсов
Атанас Колев Василев
Атанас Костадинов Динев
Атанас Красимиров Марков
Атанас Красимиров Чучев
Атанас Любенов Луизов
Атанас Николаев Топалов
Атанас Николов Тачев
Атанас Панев Драгоев
Атанас Петров Матанов
Атанас Пламенов Ковачев
Атанас Пламенов Танков
Атанас Силвиев Пенков
Атанас Тодоров Тосев
Атанас Христов Христов
Атанаска Стодева Айдемирска
Атания Димитрова Деликоцева-Минчева
Багряна Тотева Тотева-Бачева
Банко Венелинов Банов
Барбара Димитрова Щерева
Белян Николов Белчев
Биляна Дочкова Лесидренска
Биляна Ивова Христова
Биляна Петрова Тумбева
Бина Иванова Калчева-Христова
Биньо Стоянов Йовчев
Бисер Георгиев Козлев
Бисер Климентов Хантов
Бисер Цанов Бечев
Бисера Николова Кръстева
Бисера Рачова Рибарова
Бистра Димитрова Хаджистоянова
Бистра Христова Попова
Благо Йорданов Стоев
Благовест Атанасов Благинов
Благовест Роев Роев
Благовест Цонев Цонев
Благовеста Николова Блажева
Благовеста Пенкова Таскова
Благой Николов Аргиров
Богдан Кирилов Беков
Богдана Владимирова Панайотова
Божанка Василева ОстреваХаджиева
Божидар Емилов Вучев

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№
05744
00890
02499
00720
01511
01988
00147
02307
05395
02366
02150
03401
03029
02352
02004
03789
00980
03035
01442
02909
01989
04944
05160
05412
03338
05790
02681
01059
02706
04319
01881
03398
01731
02308
03675
02579
03255
01768
04676
02763
06077
00806
05765
00307
04232

Име, презиме, фамилия

Божидар Николаев Касабов
Божидар Петров Крушевски
Божидарка Маринова Матева
Бойка Димитрова Ангелова
Бойка Йорданова Витанова
Бойка Ненова Христова
Бойко Атанасов Столинчев
Бойко Борисов Кадинов
Бойко Василев Робев
Бойко Енев Шилев
Бойко Иванов Стоянов
Бойко Кирилов Виденов
Бойко Стойчев Котев
Бойко Тодоров Христов
Бойко Христов Панчев
Бойчо Гришов Бойчев
Борис Александров Лазарков
Борис Божидаров Георгиев
Борис Кирилов Тодоров
Борис Николов Ботев
Борис Петков Борисов
Борис Русев Борисов
Борис Стоянов Лалев
Борис Христов Стайков
Борис Христов Хинов
Борислав Александров Георгиев
Борислав Александров Игнатов
Борислав Ангелов Пройчев
Борислав Атанасов Буров
Борислав Бориславов Кръстев
Борислав Георгиев Владимиров
Борислав Георгиев Домусчиев
Борислав Григоров Дочев
Борислав Димитров Богданов
Борислав Дойчев Загорски
Борислав Иванов Георгиев
Борислав Илиев Цветков
Борислав Николов Шопов
Борислав Петков Абаджиев
Борислав Симеонов Дачев
Борислав Станимиров Станчев
Борислав Тенев Любенов
Борислав Христов Димитров
Борислав Янков Борисов
Борислава Александрова Манчева-Велкова
03402 Борислава Славейкова Сярова
05568 Борислава Славчева Манолова

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението

БРОЙ 16
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

06040 Боряна Ангелова Ташева-Иванова
02896 Боряна Богданова Габровска
02400 Боряна Бориславова Хараланова
02580 Боряна Боянова Колчакова
04157 Боряна Веселинова Ненчева
05823 Боряна Владимирова Ножарова
02246 Боряна Димитрова Трендафилова
05339 Боряна Иванова Костадинова
02581 Боряна Николова Николова
00188 Боряна Петрова Василиева
04565 Боряна Росенова Трендафилова
04842 Боряна Страхилова Костова
01258 Боряна Съйнова Георгиева
03551 Боряна Янкова Кръстева-Станчева
02008 Боян Захариев Захариев
02247 Боян Илков Върбанов
03634 Боян Любомиров Белчев
04701 Боян Любомиров Митов
06027 Боян Панов Панов
04950 Бояна Александрова Начева
03776 Бояна Василева Кантарджиева
02219 Бранимир Божидаров Карагеоргиев
02475 Бранимир Василев Тодоров
04589 Бранимир Димитров Банков
05641 Бранимир Иванов Рогачев
02409 Бранимир Стефанов Мирев
04385 Валентин Александров Мисароков
01391 Валентин Василев Бърнев
05385 Валентин Василев Василев
01237 Валентин Генадиев Славов
02793 Валентин Димитров Гаговски
01832 Валентин Димитров Маринов
02309 Валентин Динев Добрев
00732 Валентин Жечков Вълчев
02862 Валентин Илиев Радков
04873 Валентин Йорданов Маринов
04682 Валентин Йоханов Валентинов
01367 Валентин Костадинов Хаджиков
00241 Валентин Маринов Вълков
00189 Валентин Миладинов Михайлов
04783 Валентин Недков Тюфекчиев
00053 Валентин Стамов Стамов

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№
01599
05938
01785
01328

Име, презиме, фамилия

00322
02794
05315
00324
01436

Валентин Стойнев Тонев
Валентин Стоянов Чапразлиев
Валентина Василева Василева
Валентина Георгиева ДелчеваАнгелова
Валентина Георгиева Филипова
Валентина Маринова Мермерска-Колева
Валентина Младенова Иванова
Валентина Стефанова Едрева
Валери Иванов Каленски
Валери Иванов Ценов
Валери Илиев Китанов
Валери Манолов Врабчев
Валери Петков Иванов
Валери Петков Йотов
Валери Свиленов Маринов
Валерий Андонов Паунов
Валерий Кузманов Колев
Валерий Мичев Мичев
Валя Цекова Целова
Ваня Венелинова ДимитроваНиколова
Ваня Александрова Пенева
Ваня Василева Манева
Ваня Веселинова Мянкова
Ваня Георгиева Стоянова
Ваня Евтимова Серафимова
Ваня Иванова Николова
Ваня Костова Георгиева
Ваня Кръстева Димитрова
Ваня Рачева ФурнаджиеваПетличкова
Ваня Симеонова Донева-Божкова
Ваня Стоянова Трингова-Каназирева
Ваня Тодорова Георгиева
Ваня Чавдарова Гергова
Варвара Владимирова Вълчанова-Лаубшер
Васил Антонов Мангов
Васил Антонов Чехларов
Васил Георгиев Дончев
Васил Гечев Комитов
Васил Дончев Василев

01314

Васил Захариев Василев

02686
01158
00149
05371
01835
00816
02679
02505
02169
01586
00108
02908
01048
00999
00887
02201
04244
03759
01411
02496
01783
03193
04519
04787
00135
01944
05356
04932
03633
05417

03518 Васил Иванов Василев
02796 Васил Йотов Ралчев

С Т Р. 7 5   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№
01488
00118
00044
00190
03534
03403
05913
01116
02311
01280
03001
00329
04313
04681
05598
00710
03208
05612
01703
01990
06083
01246
05473
03655
01444
00191
05464
02049
01780
02860
00066
04871
01918
02310
02237
05747
01798
02220
01676

76

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

Васил Любенов Кантарджиев
Васил Любомиров Вълев
Васил Павлов Тинчев
Васил Петров Шилев
Васил Славчев Стаменов
Васил Юлиев Точев
Василена Руменова Василева
Василка Аспарухова Абаджиева-Стойчева
Василка Иванова Станишева
Васка Стоянова Терзиева-Рачова
Васка Христова Рачева
Васко Иванов Василев
Ваяна Викторова ГрадинарскаГеоргиева
Вела Николаева Николова
Вела Петкова Дончева
Велизар Запрянов Генов
Велимир Иванов Георгиев
Велимир Николаев Тулешков
Велин Петков Абаджиев
Велина Димитрова Анастасова
Велина Михайлова Андонова
Велина Стоянова Бъчварова
Велислава Жел язкова Желязкова
Величка Ангелова Пенова
Величка Георгиева Тименова
Величко Пенев Куртев
Велко Георгиев Вълнаров
Венелин А льошев Кафеджийски
Венелин Борисов Симидчиев
Венелин Ганчев Ганчев
Венелин Жечев Иванов
Венелин Мирославов Димитров
Венета Атанасова Петкова
Венета Георгиева Петкова
Венета Иванова Гергиникова
Венета Колева Русева-Момчева
Венета Любомирова Кавалджиева
Венета Няголова Стоянова
Венка Герасимова ПрокопиеваПачникова

03443 Венцеслав Маринов Неделчев
03791 Венцислав Ангелов Грънчев
02795 Венцислав Георгиев Керимов

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№
00984
00250
02948
04955
02566
02770
01526
03555
00332
00193
00333
02582
01360
01904
01580
02874
02249
02649
04314
00109
04368
0045
05206
02737
03842
00337
05950
04414
02032
01312
02344
02029
01000
00242
01185
00340
01430
05064
01310
01111
04480
04544
03565
03108
06028

Име, презиме, фамилия
Венцислав Иванов Йочколовски
Венцислав Константинов Илиев
Венцислав Петров Дучев
Вера Георгиева Димитрова
Вержиния Радославова Николова
Верка Христова Етугова
Весела Антонова Петкова
Весела Божидарова Кръстева
Весела Георгиева Георгиева
Весела Дечева Дечева
Весела Дечкова Джумакова
Весела Иванова Мантова
Весела Иванова Мирянова
Весела Йорданова МарковаИванова
Весела Павлова Тасева
Весела Петрова Цанова-Каменова
Весела Симеонова Попова
Весела Стефанова Хаджистоянова
Весела Съйкова Костова
Веселин Аврамов Цветков
Веселин Александров Отонов
Веселин Атанасов Белинчев
Веселин Борисов Будинов
Веселин Василев Няголов
Веселин Георгиев Генов
Веселин Иванов Дуковски
Веселин Иванов Мутафчиев
Веселин Йосков Родопски
Веселин Любенов Христов
Веселин Петров Ранчев
Веселин Радев Серкеджиев
Веселин Русев Русев
Веселин Симеонов Беров
Веселин Христов Крайшников
Веселина Апостолова Белова
Веселина Георгиева Дамянова
Веселина Добрева Панджарова
Веселина Ивайлова Терзиева
Веселина Иванова Николова
Веселина Йорданова Драганова
Веселина Николаева Георгиева
Веселина Николова Атанасова
Веселина Рангелова Крушкова
Веселина Росенова Филипова
Веселина Цветанова Николова

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението

БРОЙ 16
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

00067 Веселинка Иванова ТиховаИванова
00342 Веселинка Русева Троева
01537 Веселка Велиславова Ангелова-Динева
01070 Веселка Пенчева Чапкънова
02554 Веселка Трифонова Митева
01439 Весна Каменова Атемова-Калъчева
06108 Виктор Ангелов Грозев
04815 Виктор Викторов Бергер
03635 Виктор Георгиев Чолаков
04751 Виктор Иванов Банарев
02910 Виктор Иванов Попов
03843 Виктор Петров Петров
03315 Виктор Фердинандов Начев
05332 Виктория Атанасова Грозданова
05675 Виктория Иванова ИвановаКостова
06171 Виктория Красимирова Стоянова
05574 Виктория Любомирова Караджова
01178 Виктория Янкова ВеликоваКалфова
01790 Виола Димитрова Дичкова
05365 Виолета Димова Попова
02214 Виолета Желева Василева
04640 Виолета Здравкова Шатова
00345 Виолета Колева Комитова
05164 Виолета Миланова Раева
02799 Виолета Николаева Николова
06082 Виолета Стефанова Анастасова
00721 Виолета Тодорова Узунова
01121 Виолета Янкова Каракачанова
01980 Виолетта Георгиевна Бакунина
02330 Виржиния Кирилова Илиева
03172 Вихрен Тодоров Тодоров
00347 Владена Методиева Ставрева
03761 Владимир Александров Александров
00348 Владимир Анастасов Перфанов
04275 Владимир Асенов Чангулев
04904 Владимир Валериев Балиев
04963 Владимир Веселинов Маринов
06096 Владимир Веселинов Недялков
03656 Владимир Георгиев Владов
05918 Владимир Георгиев Георгиев
04477 Владимир Георгиев Миланов
03417 Владимир Иванов Димитров

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№
04567
04841
00350
01991
05463
04500
02712
00780
00749
04383
05292
00351
03197
00352
03872
00353
04929
04458
04194
05960
00943
05419
01289
00195
02251
01333
00951
01071
03054
05654
02583
03380
02252
02091
02560
02973
04189
02291
03214
02881
05008
04514

Име, презиме, фамилия
Владимир Иванов Иванов
Владимир Иванов Срадков
Владимир Кирилов Дамянов
Владимир Кирилов Дереджиев
Владимир Красимиров Райновски
Владимир Любомиров Колев
Владимир Максимов Попов
Владимир Митков Русинов
Владимир Михайлов Милков
Владимир Петков Проданов
Владимир Петров Гигов
Владимир Петров Ташев
Владимир Руменов Георгиев
Владимир Симеонов Бешков
Владимир Тодоров Вълков
Владимир Христов Михов
Владислав Боянов Коларов
Владислав Владимиров Симеонов
Владислав Емилов Дечев
Владислав Иванов Костадинов
Владислав Николов Николов
Владислав Русланов Ганев
Владя Стоянова Чаушева
Володя Панталеев Стоянов
Вълчо Иванов Георгиев
Вълчо Николов Каснаков
Върбан Райчев Димчев
Върбан Христов Върбанов
Вяра Иванова РакъджиеваПалигорова
Вяра Кирилова Запрева
Вяра Стефанова Желязкова
Габриела Тодорова Илиева
Габриела Венциславова Ангеловска
Габриела Любомирова Семова-Колева
Габриела Маринова Д жамбазова
Гаврил Николов Филипов
Галин Антонов Антонов
Галин Павлов Василев
Галина Александрова Малинова
Галина Андреева Танчева
Галина Божичкова СтояноваМоллова
Галина Владимирова Милкова

С Т Р. 7 7   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№

78

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

05700 Галина Георгиева БалеваХристова
04245 Галина Георгиева Славова
02296 Галина Георгиева Стефанова
01667 Галина Димитрова Антова
04546 Галина Димитрова Димитрова
01695 Галина Иванова Йотова-Ралчева
03242 Галина Иванова Николова
06165 Галина Красимирова Гавраилова
01294 Галина Ненова Иванчева
02552 Галина Николаева Махова
03497 Галина Петкова Калоянова
00893 Галина Петрова Бахчеванска
04528 Галина Петрова Лазарова-Иванова
05655 Галина Петрова Маркова
05939 Галина Първанова Акшарова
04994 Галина Росенова Маджарова
04568 Галина Станимирова Стоянова-Димитрова
04459 Галина Стефанова Василева
02898 Галина Тонева Пировска
05259 Галина Чавдарова Добрева
01826 Галя Вельова Кръстева
03390 Галя Иванова Николова
01465 Галя Спасова Попова
02126 Галя Христова Цонева
01902 Гани Стоянов Ганев
03503 Ганка Димитрова Попова
00196 Ганка Любенова Богданова
04868 Генади Делчев Костадинов
01756 Геновева Богомилова Йорданова
02365 Гео Петков Кекеманов
00750 Георги Димитров Ташев
02725 Георги Александров Александров
02210 Георги Александров Стоянов
00159 Георги Ангелов Андрейчев
05701 Георги Андреев Стоянов
04705 Георги Антонов Ангелов
02254 Георги Антонов Райчев
01883 Георги Асенов Георгиев
02231 Георги Атанасов Политов
03316 Георги Борисов Зашев
00916 Георги Боянов Тонев
05666 Георги Валентинов Стамболджиев

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

01811
02140
02297
02287
02769
05794
03516
03827
05636
01509
04404
04696
01934
01760
05693
05019
05405
05261
03070
00985
05060
01897
02903
04615
02217
03741
01923
05207
03820
01440
05051
01385
03372
05663
00161
00781
02253
00043
02626
00734
06056
03604
01438
01589
05406
02806
02477
03091

Георги Василев Георгиев
Георги Василев Кметов
Георги Василев Цапков
Георги Василев Шопов
Георги Велинов Бачев
Георги Владимиров Виячев
Георги Владимиров Маринов
Георги Владимиров Тодоров
Георги Владиславов Ценов
Георги Георгиев Асенов
Георги Георгиев Петканешков
Георги Дженков Дженков
Георги Димитров Бакалов
Георги Димитров Гергов
Георги Димитров Гърдев
Георги Димитров Дечев
Георги Димитров Димитров
Георги Димитров Долапчиев
Георги Димитров Котев
Георги Димитров Савов
Георги Димитров Савов
Георги Димитров Стефанов
Георги Димитров Цикалов
Георги Дичев Станчев
Георги Евстатиев Джотолов
Георги Евтимов Тангарджиев
Георги Езекиев Грозданов
Георги Емилов Димитров
Георги Желязков Георгиев
Георги Запрянов Димов
Георги Захариев Кръстев
Георги Златев Златев
Георги Иванов Иванов
Георги Иванов Ковачев
Георги Иванов Маринов
Георги Иванов Мечанов
Георги Иванов Палов
Георги Иванов Чонков
Георги Илиев Бояров
Георги Илиев Георгиев
Георги Илков Вълков
Георги Йорданов Вълканов
Георги Каменов Петков
Георги Кирилов Апостолов
Георги Кирилов Добрев
Георги Кирилов Чобански
Георги Костадинов Митрев
Георги Костадинов Янев

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението

БРОЙ 16
Рег.
№
02288
04569
01081
03538
03845
01252
05910
05974
03317
02068
01152
02082
04388
00820
03291
02914
03351
05505
04387
01197
01468
01884
06044
01001
02152
00150
00036
04548
01233
01942
02880
00363
02585
04591
04261
06063
02478
02807
01870
03610
04984
06001
01563
02586
03689
06005
05099

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Георги Кръстев Грудлев
Георги Любомиров Лазаров
Георги Маринов Маринов
Георги Милков Ангелов
Георги Михайлов Алексиев
Георги Михайлов Георгиев
Георги Николаев Кунчев
Георги Николаев Неделчев
Георги Николаев Цочев
Георги Николов Саваков
Георги Панов Коларов
Георги Петков Делевски
Георги Петков Николов
Георги Петков Пелтеков
Георги Петров Петров
Георги Петров Рафаилов
Георги Петров Стефанов
Георги Пламенов Генев
Георги Руменов Тодоров
Георги Стоев Койнов
Георги Стоев Русев
Георги Стоянов Велков
Георги Стоянов Георгиев
Георги Танев Чернев
Георги Тодоров Касабов
Георги Тодоров Сарамбелиев
Георги Тодоров Тодоров
Георги Тошев Гърчев
Георги Христев Бакърджиев
Георги Христов Попов
Георги Цветанов Цветков
Георгий Петрович Томбашки
Герасим Златков Дойчинов
Гергана Боева Барабонкова
Гергана Борисова Колева
Гергана Георгиева Вълкова
Гергана Димитрова Милушева
Гергана Димчева Иванова
Гергана Костадинова Попова
Гергана Минчева СаралиеваВълкова
Гергана Михайлова Михайлова
Гергана Мончева Славова
Гергана Николова Бадарова
Гергана Пенчева Гитева
Гергана Стефанова Минкова
Гергана Феодорова Маркс
Гергана Христова Сандова

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

04530 Гергана Юлиева Спасова-Иванова
04482 Гергина Иванчева Симеонова
03583 Гиляна Василева Комитова
01213 Гичка Ангелова Кутова-Каменова
01523 Гладиола Йорданова Кунин
04538 Горан Янчев Апостолов
00355 Господин Стоянов Чакалов
01184 Господинка Романова Романова
00933 Грета Йорданова НейковаКъневска
00366 Григор Александров Дойчинов
01449 Григор Христов Ставракев
03742 Григори Георгиев Гърдев
04803 Гюнай Аптула Аптула
05382 Дeница Юлиянова ИнджоваАнгелова
03528 Дагмар Миланова Шиндова
06006 Дамян Емилов Сардарев
04912 Данаил Бранимиров Стефанов
04369 Данаил Валентинов Димов
02313 Данаил Данев Едрев
04315 Данаил Николаев Митев
03566 Данаил Христов Стойков
02239 Данаил Цветанов Дилков
02867 Даниел Василев Вълканов
00785 Даниел Димитров Симеонов
02615 Даниел Иванов Търсанков
05117 Даниел Йорданов Давидков
04789 Даниел Йорданов Кораджийски
01342 Даниел Николов Мирчев
03783 Даниел Огнянов Павлов
04549 Даниела Атанасова Ангелова
05401 Даниела Атанасова ТильоковаКараиванова
01110 Даниела Борислав Чорбаджиева
01550 Даниела Георгиева Бурулянова
02164 Даниела Георгиева Георгиева
02646 Даниела Димитрова Дюлгерова
02875 Даниела Димитрова Порязова
03008 Даниела Димова Василева
01689 Даниела Здравкова Нановска
05436 Даниела Иванова Тодорова
00368 Даниела Йорданова Янкова
02171 Даниела Колева Сивкова
00987 Даниела Маринова ЦонковаСъбчева
03567 Даниела Маркова Рачева

С Т Р. 7 9   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№

80

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

00369 Даниела Петкова Григорова
03611 Даниела Петрова Караиванова
02721 Даниела Славенова ИвановаКостадинова
04417 Даниела Славова Славова
01736 Даниела Стоянова СтояновскаВасилева
02461 Даниела Цветанова Дикова
01415 Данка Янчева Василева
03748 Данко Георгиев Данчев
01952 Данчо Иванов Ракиловски
01091 Дарий Христов Аврамов
05025 Дарина Димова Коджабашева
04807 Дарина Славова Славова
03196 Дарина Станимирова Върбанова
00904 Дария Велкова Димитрова
00903 Дафина Кирилова Пешева
05896 Даяна Тодорова Николова
04262 Дебора Николаева Николова
01140 Делин Иванов Запартов
02672 Делян Венелинов Жечев
03190 Делян Стефанов Стефанов
00372 Дениза Иванова Стоянова
06036 Деница Валентинова Княжевич
04483 Деница Владимирова Иванова
06057 Деница Димчева Солакова
06034 Деница Иванова Налбантова
03777 Деница Калинова ДервенковаЙорданова
06155 Деница Кирилова Зайкова
06053 Деница Любомирова Атанасова
04599 Деница Николаева Душкова
05990 Деница Пламенова Пърлева
05814 Деница Славчева ПавловаВасилева
03821 Деница Стефчева Пенева
01351 Денка Станкова Николова
05457 Десеслава Христова Стойкова
02463 Десислава Ангелова Христова
03836 Десислава Бориславова Ангелова
02965 Десислава Веселинова Стоянова
05041 Десислава Георгиева Василева
03134 Десислава Георгиева Демирева
05255 Десислава Димчева Йовчева
01665 Десислава Евгениева Кичашка-Крумова
01946 Десислава Иванова Зарева

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

04351 Десислава Иванова Иванова
05649 Десислава Илиева Лазарова
03822 Десислава Людмилова Борисова
06075 Десислава Людмилова Симеонова
04501 Десислава Ненчева Геренска
03007 Десислава Николаева Драгнева
02804 Десислава Николова КосеваКовачева
05211 Десислава Петрова Петрова
02589 Десислава Петрова БочеваТошева
05422 Десислава Пламенова Стилиянова
05517 Десислава Светлозарова Василева
06070 Десислава Стоилова Чалъмова-Колева
02765 Десислава Тодорова Велева
04382 Десислава Тодорова ЧокоеваРанчева
05000 Десислава Цветанова Димитрова-Маринова
05970 Детелин Красимиров Стоев
01045 Детелина Илиева Балканска
03262 Детелина Огнянова Соколова
01647 Детелина Тотева Апостолова
01357 Деян Антонов Попдимитров
04728 Деян Борисов Ванков
02108 Деян Дечков Дечев
05039 Деян Миладинов Трифонов
04320 Деян Руменов Барански
01194 Деян Събев Гочков
00374 Деян Тодоров Златешки
03127 Деяна Николаева Цонкова
04860 Джамал Музафер Чавдарлъ
04988 Джемал Ридванов Башов
02011 Джилда Димитрова ТролеваСпасова
04674 Диан Димов Димов
03093 Диана Георгиева Мущанова
04848 Диана Давид Самоковлийска
02525 Диана Димитрова Бакалова
00375 Диана Димитрова Христова
02109 Диана Динева Радева
01781 Диана Дончева Сербезова
05873 Диана Иванова Шопова
01771 Диана Илиева Диканска
01350 Диана Красимирова Калоянова

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението

БРОЙ 16
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

03524 Диана Лилова Кунчева
04662 Диана Михайлова Касчиева
01239 Диана Николова Карабаджакова
01910 Диана Петкова Иванова
02075 Диана Петрова Хасъмова
02021 Диана Стефанова Койкова
01002 Диана Тодорова Димитрова
01516 Дианна Боголюбова Модева
01214 Дилян Иванов Каменов
03576 Диляна Андреева Тасева
03683 Диляна Любенова Иванова
03539 Диляна Николова Андрова
01794 Диляна Руменова Икономова
06004 Дима Веселинова Иванова
05626 Димана Димитрова Жекова
05788 Димана Стефанова Стефанова
01949 Димитрие Милутинов Павлович
01003 Димитрина Стефанова Григорова
01238 Димитринка Георгиева Коева
02374 Димитричка Русева ФилиповаБулдеева
01559 Димитър Иванов Шаренков
00854 Димитър Александров Бъчваров
06013 Димитър Ангелов Ангелов
00896 Димитър Ангелов Златков
04435 Димитър Атанасов Недевски
05138 Димитър Валентинов Смилков
03434 Димитър Василев Димитров
01800 Димитър Василев Докев
02945 Димитър Венелинов Кабакчиев
01590 Димитър Георгиев Ангелов
04750 Димитър Георгиев Бакалов
02043 Димитър Георгиев Георгиев
01604 Димитър Георгиев Гочев
01157 Димитър Георгиев Димитров
01410 Димитър Георгиев Младенов
00382 Димитър Драгомиров Георгиев
03847 Димитър Емилов Цветков
04714 Димитър Енчев Бояджиев
02050 Димитър Желязков Кръстев
00202 Димитър Иванов Личев
05228 Димитър Иванов Шишков
04108 Димитър Ивов Василев
03802 Димитър Ивов Чехларов

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

01947 Димитър Илиев Костов
01841 Димитър Колев Колев
05988 Димитър Константинов Тодоров
04571 Димитър Костадинов Цоцомански
04296 Димитър Красимиров Ламбрев
01050 Димитър Кузманов Кутев
01903 Димитър Леков Маринов
02110 Димитър Любомиров Димитров
02388 Димитър Милчев Ангелов
00386 Димитър Неделчев Динев
04661 Димитър Николаев Кацаров
05306 Димитър Николаев Николов
05781 Димитър Николов Балджиев
02292 Димитър Николов Мандов
04995 Димитър Панайотов Георгиев
03511 Димитър Панайотов Паскалев
03608 Димитър Петров Боюклиев
00070 Димитър Петров Стефанов
05862 Димитър Рангелов Байрев
00821 Димитър Рангелов Димитров
02790 Димитър Стефанов Власарев
02172 Димитър Стефанов Стоев
02609 Димитър Стойков Дачев
04470 Димитър Стоянов Гогов
00735 Димитър Стоянов Ненчев
01349 Димитър Христов Герасимов
03738 Димитър Цветанов Георгиев
04620 Димитър Юлиев Анков
00774 Димитър Янков Батчиев
02141 Димка Иванова Пенчева
03462 Димо Илиев Димов
02199 Димо Тодоров Абаджиев
01613 Димо Тодоров Стоянов
02196 Димчо Жеков Тилев
04109 Димчо Недков Недев
02014 Димчо Христов Чуков
02332 Динка Иванова Александрова
03341 Динко Димитров Карамалаков
03478 Динко Тодоров Митев
01005 Диньо Митев Динев
00392 Диян Любенов Николов
00723 Добрил Иванов Добрев
00394 Добрина Иванова Димова
01141 Добринка Георгиева Бечева
00395 Добринка Георгиева Камбурова-Рачева

С Т Р. 8 1   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№

82

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

02958 Добринка Георгиева Петкова
05446 Добринка Димитрова Митева
00775 До бри н к а Д и м и т р ова По лихронова-Димитрова
00754 Добринка Николова Василева
05441 Добромир Асенов Тренчев
02852 Добромир Генчев Станков
04754 Добромир Георгиев Червенков
00136 Добромир Делчев Генов
01223 Добромир Добрев Бояджиев
05263 Добромир Росенов Божков
04941 Добромир Руменов Кръстев
02726 Добромир Стоянов Добрев
01935 Донка Георгиева Стоянова
03071 Донка Николова Занева
01646 Донка Цанева Колева-Радева
03838 Дончо Иванов Дончев
02255 Дора Костадинова Маринова
00398 Дора Костова Кирилова
02035 Дора Стоилова Ангелова
03743 Дочка Павлова ВълкановаКелчева
01431 Дочо Атанасов Дочев
02503 Драгомир Людмилов Банев
04824 Драгомир Методиев Портев
00869 Драгомир Николаев Стоянов
03505 Драгомир Пламенов Николов
04964 Драгомир Събев Йосифов
04277 Ева Вихрониева Попнеделева
01993 Евангелина Илиева Сиракова
05953 Евгени Емилов Михов
02779 Евгени Ивайлов Велев
05635 Евгени Иванов Генчев
05136 Евгени Костов Братанов
03763 Евгени Любомиров Апостолов
02026 Евгени Светлозаров Рафаилов
02102 Евгени Стефанов Казанджиев
02204 Евгений Русев Маринов

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

03705 Евгения Делчева ЛещароваЦветкова

05608 Евгения Любомирова Георгиева
01377 Евдокия Константинова Кинова-Йотова
05750 Евелина Любомирова Несторова
01772 Евелина Стоимирова Младенова
03321 Евелина Стоянова Кирязова
03240 Евелина Христова Малешевска-Тодорова
01471 Едвард Филипов Христов
04348 Екатерина Александрова Кондева-Златева
04854 Екатерина Георгиева Колева
01461 Екатерина Георгиева Кулева
02504 Екатерина Иванова Начевска
04158 Екатерина Ми хайлова Маринова
01007 Екатерина Николаева Стоева
02905 Екатерина Николаева Тренчева
02258 Елвина Евгениева ТерзиеваНиколова
00883 Елга Милева Бонева
01762 Елена Александрова Белокапова-Маринова
05183 Елена Бориславова БорисоваДамова
05312 Елена Валериева Владинова
01789 Елена Веселинова Вунчева
01180 Елена Георгиева ЗлатановаСъбева
00713 Елена Георгиева Калева
03785 Елена Георгиева Стършанова
02650 Елена Данова Петринска
04656 Елена Димитрова Аличкова
01933 Елена Димова Кондева
05550 Елена Душкова Опърлакова
01959 Елена Иванова Иванова
02174 Елена Иванова Каменова
03392 Елена Иванова МалджиеваПенева
04724 Елена Иванова Петкова-Димова
02315 Елена Иванова Петрова
02228 Елена Иванова УчорджиеваКараколева

02163 Евгения Димитрова ДимоваАлександрова

02717 Елена Иванова ХристоваПактиавал

00120 Евгений Иванов Николов
02257 Евгений Младенов Стаменов
00934 Евгения Атанасова Трупчева
03458 Евгения Георгиева Димитрова

03155 Евгения Леонидова Ходкевич
01224 Евгения Любенова Илиева

03438 Елена Иванова Ценова
01645 Елена Илиева Абаджиева

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението

БРОЙ 16
Рег.
№
03342
01805
05773
01008
05159
01058
02010
00404
05111
05300
05174
05642
03102
01316
02276
01187
04775
03058
05350
05724
05946
02739
02805
05037
05494
05525
05723
04625
00407
01337
03690
06069
01009
03384
00579
00714
02480
00408
05748
02283
02153
02445
04354

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Елена Павлова Пекова
Елена Павлова Терзиева
Елена Сашева Желязкова
Елена Тодорова Нейкова
Елена Томова Гунчева
Елена Христова Апостолова
Еленка Пенчева Колева
Елеонора Иванова ТосковаСавова
Ели Стефанова Бенкова
Елина Георгиева Хаджиева
Елина Пламенова Малинова
Елис Адинанова Рахимова
Елисавета Ангелова Стоева
Елисавета Георгиева Георгиева
Елисавета Димитрова Метишева
Елисавета Димитрова Попова
Елица Андонова Маринополска
Елица Божидарова Панайотова
Елица Георгиева АндрееваМихайлова
Елица Илиева Славова
Елица Красимирова КоеваВълчева
Елица Любомирова Деянова
Елица Маринова Иванова
Елица Младенова Сотирова
Елица Руменова Томова
Елица Христова ЙотковаПеткова
Елица Чавдарова Янакиева
Елия Иванова Стефанова
Елка Велинова Пенева
Ема Благоева Футекова
Емануил Лучиянов Бончев
Еми Савова Бушнакова
Емил Ангелов Василев
Емил Бориславов Борисов
Емил Венков Марков
Емил Викторов Джамджиев
Емил Георгиев Леков
Емил Георгиев Сардарев
Емил Димитров Василев
Емил Жечев Жечев
Емил Иванов Чепишев
Емил Момчилов Йорданов
Емил Недков Башев

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№
03444
02092
00955
02888
04346
00410
03002
02434
04502
00895
03641
03322
00205
02506
05797
03586
06054
00938
01868
02655
03779
02232
00789
02551
05733
02916
01445
02781
00828
00871
02194
05100
01724
04709
03287
01295

Име, презиме, фамилия
Емил Ненов Попов
Емил Петров Пелитев
Емил Руменов Дечев
Емил Светозаров Стоянов
Емил Славянов Бурулянов
Емил Стефанов Драганов
Емил Стоянов Дюлгеров
Емил Трайчов Христов
Емил Филипов Филипов
Емилия Георгиева Кокова
Емилия Иванова Рашева
Емилия Йорданова Попова
Емилия Кирилова Божкова
Емилия Кирилова Коларова
Емилия Павлова Манева
Емилия Руменова Кълева
Емилия Руменова Николова
Емилия Харалампиева ВулеваВълканова
Емилия Христова ХристоваЦонева
Емилияна Янчева Стойчева
Емин Рангелов
Еней Константинов Иванов
Енил Николов Енчев
Енчо Костов Димов
Ерих Якимов Миленов
Жаклин Тошева Митова
Жана Димитрова Джугаланова
Жана Стоилова Стоилова
Жана Стоянова Стойчева
Жасмина Докинова АнгеловаКовачева
Жеко Тилев Петров
Желез Георгиев Георгиев
Желчо Димитров Димитров
Жени Христова Сотирова
Женя Илиева Илиева
Женя Стефанова Русева

03642 Жечка Великова Илиева
01996 Жечо Петров Жечев
04881 Живка Димитрова МитеваМиланова
06172 Живко Асенов Писарски
03659 Живко Василев Трайков
01611

Живко Митев Велев

04344 Живко Николаев Ташков
03533 Живко Стилиянов Железов

С Т Р. 8 3   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№

84

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

02618 Жоржета Рафаилова ВасилеваСребрекова
04306 Жулиан Георгиев Начев
01191 Жулиета Гендова Фандъкова
05514 Замфир Аспарухов Хаджийски
01241 Зарина Николова МархолеваКеранова
01706 Зарко Динков Узунов
05466 Зарко Калинов Клинков
03506 Захари Цветков Димитров
00829 Здравец Николов Хайтов
02398 Здравка Петрова Шапкарева
03405 Здравка Сам у илова Костадинова
02918 Здравка Събева Нейчева
01291 Здравко Александров Попов
02808 Здравко Венцеславов Кузманов
01433 Здравко Димитров Димитров
01156 Здравко Лефтеров Лефтеров
02659 Здравко Петров Младенов
04234 Здравко Ясенов Николов
04235 Златан Атанасов Атанасов
04401 Златан Николаев Златев
05833 Злат и на Георг иева К а ла йджиева
05410 Златина Красимирова Цолова
03660 Златина Стоянова Дукова
01387 Златка Антонова Христова
01748 Златка Димитрова Георгиева
01827 Златко Борисов Конов
05609 Златослав Петров Боюклиев
03421 Зорка Димитрова Кърсердарева
05602 Зорница Данчева Ангелова
03661 Зорница Димитрова Нинова
03147 Зорница Любомирова Маринова
03158 Зорница Петкова Ставрова
01813 Зорница Силвиева Стамболиева
05667 Зорница Стоянова Стоянова
04981 Зоя Стоянова Халачева
00427 Зоя Иванова Златкова
05363 Ива Веселинова Смилкова
03445 Ива Димова Платиканова
04785 Ива Евтимова Янева
05193 Ива Иванова Грекова
03662 Ива Кирилова Делова
02093 Ива Методиева Несторова

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

01549 Ива Николаева Парушева
04531 Ива Тихомирова Стоянова
06066 Ивайло А лександров А лександров
02629 Ивайло Борисов Владимиров
05260 Ивайло Валентинов Пенев
01786 Ивайло Василев Мишев
00429 Ивайло Веселинов Стратев
05042 Ивайло Георгиев Кирилов
04484 Ивайло Димитров Нинов
03663 Ивайло Досев Симеонов
02570 Ивайло Иванов Капарашев
03406 Ивайло Иванов Кастрев
03038 Ивайло Йорданов Манчев
06133 Ивайло Красимиров Неделчев
04928 Ивайло Мирославов Иванов
04287 Ивайло Николаев Томов
03362 Ивайло Николаев Цветанов
03725 Ивайло Радков Петров
02260 Ивайло Светославов Захариев
01340 Ивайло Славчев Иванов
02355 Ивайло Тодоров Найденов
02656 Ивайло Тодоров Петков
01142 Ивайло Христов Георгиев
05531 Ивайло Цветанов Симеонов
01725 Иван Милков Маринов
02832 Иван Аврамов Аврамов
03568 Иван Алексеев Новаков
02813 Иван Ангелов Ангелов
05411 Иван Ангелов Пашкулев
01864 Иван Асенов Атанасов
03540 Иван Асенов Николов
03786 Иван Аспарухов Щерев
02740 Иван Атанасов Атанасов
01317 Иван Атанасов Тюлеков
01218 Иван Бобев Бобев
04901 Иван Борисов Ковачев
05496 Иван Валентинов Дачев
00430 Иван Велчев Велчев
02619 Иван Веселинов Драгошински
02971 Иван Владимиров Царчински
01656 Иван Ганчев Иванов
02469 Иван Георгиев Кошеров
03200 Иван Георгиев Нинов
05012 Иван Георгиев Чонков
03373 Иван Димитров Арнаудов
04937 Иван Димитров Динев
02156 Иван Димитров Иванов

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението

БРОЙ 16
Рег.
№
02235
00431
04831
00122
01997
03308
01810
01137
03334
00208
02630
01512
05214
05360
06033
01322
00433
01851
00434
00091
00123
02381
02132
05898
01234
00049
04412
00436
00437
04265
00438
00390
03381
01565
03427
02879
01960
03752
05068
04638
00440
05076

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван
Иван

Димчев Димчев
Евгени Данов
Енчев Енев
Илиев Иванов
Илиев Папазов
Илиев Халев
Колев Атанасов
Колев Райков
Костадинов Амов
Костадинов Василев
Костадинов Костадинов
Костадинов Стойчев
Красимиров Ениманев
Лъчезаров Гостев
Любомиров Атанасов
Маргаритов Бакалов
Милков Бечев
Милков Димов
Михайлов Проев
Ненов Чолаков
Николов Иванов
Николов Никифоров
Николов Узунов
Петков Костадинов
Петков Тончев
Петров Калпачки
Петров Киряков
Петров Пенев
Петров Станишев
Пламенов Христев
Първанов Иванов
Русков Лапатов
Сашев Кючуков
Славов Ефремов
Славчев Захаринов
Стоев Тодоров
Стойков Моев
Стойчев Димов
Стоянов Кунчев
Танков Серафимов
Тодоров Иванов
Тодоров Тодоров

04246 Иван Тошков Иванов
03747 Иван Трендафилов Маринов
03746 Иван Христов Рогозански
01856 Иван Цочев Попски
03714 Иван Чудомиров Делчев

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

04948 Иванка Иванова Велчева
02549 Иванка Йорданова Караджова-Гочева
02195 Иванка Йорданова Янева
01353 Иванка Стоянова Войникова
02944 Иванна Йончева Захова
00137 Ивелин Емилов Недялков
01638 Ивелин Иванов Ненов
03824 Ивелин Маринов Иванов
00443 Ивелина Ангелова Дикльовска
04466 Ивелина Богданова Ангелова
05224 Ивелина Димитрова Йорданова
05247 Ивелина Красимирова Минчева
04195 Ивелина Петрова Ангелова
04552 Ивета Александрова Попова
02052 Ивилина Илиева Тодорова
01570 Ивилина Парушева Зафирова
03588 Иво Александров Джойков
01675 Иво Асенов Тренчев
02419 Иво Атанасов Иванов
03814 Иво Божидаров Скоклев
05048 Иво Георгиев Мечанов
05799 Иво Димитров Атанасов
01424 Иво Димитров Баров
03664 Иво Димитров Младенов
02789 Иво Димитров Пантелеев
01652 Иво Йорданов Терзийски
04731 Иво Кирилов Манов
00164 Иво Петров Петров
00832 Иво Рангелов Николов
03386 Иво Тодоров Цонков
00444 Иво Тотев Тотев
03247 Иво Цветанов Славов
01818 Иглика Георгиева Георгиева
03121 Иглика Лъчезарова Забунова
06130 Иглика Пламенова Стефанова
05423 Игор Ачков
04236 Игор Романов Христов
01136 Игор Янков Янкулов
02242 Изабела Иванова Велева-Панева
01573 Илиан Петков Петков
02316 Илиан Георгиев Илиев
04885 Илиан Кирилов Хаджиин
00448 Илиан Петков Богданов
05310 Илиана Николова Николова
02742 Илиана Христакиева Игнатиева

С Т Р. 8 5   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№
05219
02509
01940
05834
00738
02142
02510
00124
04896
04461
00447
00988
04485
00974
01497
02426
05107
03343

86

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

05824
00454
05408
0113

Илина Димитрова Стоянова
Илина Любенова Найденова
Илинда Илиева Симеонова
Илия Жоров Христов
Илия Иванов Бумбалов
Илия Петков Еврев
Илия Цветков Илиев
Илиян Димитров Илиев
Илиян Емилов Цветански
Илиян Кирилов Стоянов
Илиян Павлов Николов
Илиян Петров Лафазански
Илиян Станиславов Янев
Илиян Тодоров Владимиров
Илияна Валентинова Кърлова
Илияна Георгиева Йорданова
Илияна Ивайлова Манчева
Илияна Костадинова Каякчиева
Илияна Красимирова Тодорова
Илияна Христова Овчарова
Илка Аспарухова Динкова
Илка Иванова Дишлиева
Илко Николов Николов
Илонка Илчова Ваклева-Божилова
Илхан Мехмед Адем
Илхан Мюмюн Алиджик
Илчо Николов Портарски
Ина Антонова Шекерова
Ина Вълчева Ламбева
Ина Константинова Ковачева
Ина Олегова Ангелова
Ина Петрова Червеняшка
Инга Данчева
Инка Сергиева Аврамова
Инна Владимирова Попилиева
Йоана Христова Димитрова
Йоанна Радиянова Митова
Йовка Стефанова ТодороваЦветанова
Йовко Генов Генов
Йонка Маринова Стефанова
Йордан Володиев Банков
Йордан Георгиев Лютибродски

03171

Йордан Иванов Демирев

04865
03849
00833
01937
00210
00449
04608
05165
02631
05163
04486
04222
02279
04524
02809
00450
04741
04973
03620
01618

05848 Йордан Иванов Начев
03807 Йордан Ивов Терзийски

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№
01264
01544
05969
05217
00458
03764
01651
03451
05032
02175
02446
00739
05118
00461
05403
01887
01712
00790
02870
02157
00859
03736
03074
03311
04996
05101
01432
02901
02483
04806
04602
03220
01843
01816
03753
02974
04600
01878
03017
02895
02639
05335
02677
03205

Име, презиме, фамилия
Йордан Костадинов Христов
Йордан Минчев Стоянов
Йордан Пенев Пенев
Йордан Стефанов Иванов
Йордан Стефанов Стефанов
Йордан Тодоров Улянов
Йордан Христов Нурков
Йордан Чавдаров Ликов
Йордана Георгиева МиневаИванова
Йорданка Иванова Кандулкова
Йорданка Иванова Неофитова
Йорданка Иванова Терзиева
Йорданка Петрова Петрова
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева
Йори Сталева Атанасова
Йошка Йотова Михайлова
Ира Атанасова Кънева-Христозова
Ирена Антонова Хаджийска
Ирена Богомилова Белчева
Ирена Василева Асенова
Ирена Владимирова ХристоваДончева
Ирена Георгиева Бакалова
Ирена Илиева Мирчева
Ирена Николаева Спиридонова
Ирена Петрова Деведжиева
Ирена Юлиянова Семерджиева
Ирина Анатолиевна Сладкова
Ирина Бойкова Димитрова
Ирина Борисова Цветкова
Ирина Владимирова Лалева
Ирина Владимирова Рачева
Ирина Димчева Тамбукова
Ирина Добрева Николова
Ирина Иванова Русева
Ирина Костадинова Дакова
Ирина Любенова Стойчева
Ирина Петрова Ангелова
Ирина Скъпидарова Алексиева-Гинчева
Искра Валентинова Тонева
Искра Ганчева Иванова
Искра Димитрова Драмова
Искра Любомирова Василева
Искра Николаева Николаева
Искра Славейкова ДжаховаКадинова

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението

БРОЙ 16
Рег.
№
01775
02957
02632
05754
04415
01822
03718
00463
05859
03622
00464
02165
02607
05082
01588
03006
01749
05241
02774
06039
02676
04802
03488
03873
03075
03423
03755
05678
05348
01711
00466
06032
01555
04781
05307
02743
02376
01547
02112
00468
04894
04607
00758

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Искра Стоянова Накова
Искрен Василев Галев
Истелианна Нешо Атанасова
Калин Владимиров Петков
Калин Драгомиров Костадинов
Калин Иванов Василев
Калин Иванов Велчев
Калин Иванов Диков
Калин Костадинов Чакъров
Калин Ленков Зарков
Калин Николов Костурски
Калин Павлов Тихолов
Калин Стефанов Иванов
Калина Александрова Александрова
Ка лина Василева А лександрова
Калина Вениаминова КироваНачева
Калина Димитрова Мерудийска
Калина Иванова Кусева
Калина Петкова Ерска
Калина Тихомирова Тодорова
Калина Тодорова Павлова
Калоян Георгиев Матеев
Калоян Йорданов Калчев
Калоян Красимиров Еревинов
Калоян Марков Колев
Калоян Тончев Тончев
Камелия Веселинова Белинчева
Камелия Георгиева Георгиева
Камелия Петкова Методиева
Камелия Петрова Пешунова
Камен Ганчев Ганчев
Камен Димитров Петров
Камен Дочев Шипков
Камен Евгениев Кръстев
Камен Евтимов Лазаров
Камен Любенов Димитров
Камен Николов Попов
Камен Тодоров Костадинов
Камен Цветанов Маринов
Камена Григорова Казакова
Каньо Тодоров Анастасов
Карамфила Запрянова Димитрова
Карамфилка Стойчева Атанасова

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

01092 Каролина К ирилова Саргалиева
04442 Катерина Валериева Чолакова
05094 Катерина Николова Гондова
03707 Катина Севдалинова Цанкова
02564 Катя Аврамова СимеоноваГошева
02512 Катя Боянова Скопакова
05595 Катя Илиева Жайгарова
00469 Катя Любомирова Ангелова
06175 Катя Мартинова Лазова
02065 Катя Николова Ангелова
02811 Кирил Kаменов Бойков
01829 Кирил Ангелов Мавров
05304 Кирил Божидаров Георгиев
02149 Кирил Бориславов Арнаудов
02293 Кирил Георгиев Андонов
01962 Кирил Георгиев Коцев
01514 Кирил Георгиев Куцков
05502 Кирил Данчев Киряков
02222 Кирил Димитров Стоянов
00057 Кирил Косев Кирилов
00989 Кирил Николов Събчев
05800 Кирил Стефанов Димитров
01398 Кирилка Пейчева Цветанова
02887 Кирилка Стоянова Димовска
02994 Климент Иванов Иванов
02744 Климент Радев Мечкуев
03059 Климентин Чернев Ганчев
02962 Константин Димитров Божков
04191 Константин Енчев Димов
00473 Константин Иванов Антонов
02206 Константин Кирилов Антонов
01793 Константин Константинов Антонов
06162 Константин Лъчезаров Димитров
02278 Константин Недков Пеев
02191 Константин Николов Николов
01963 Константин Петков Колев
02403 Константин Рачев Косев
04957 Константин Симеонов Славов
05096 Константин Стоянов Жечев
01567 Константин Страхилов Коцев
04922 Константин Тихомиров Брънеков
00861 Константин Христов Гулишев
05318 Коста Стоянов Кратунов
01545 Костадин Христов Христов

С Т Р. 8 7   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№
05583
04786
06179
01476
00050
04281
06134
00479
04940
00480
04418
03729
01013
00481
01527
00860
01696
01412
02815
03678
02713
03062
01568
01915
02190
05762
03512
03526
02335
01296
01196
02392
00484
00485
01833
00944
01073
00487
01577
05691
02070

88

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

Костадин Александров Кочев
Костадин Ангелов Маргаритов
Костадин Иванов Милев
Костадин Иванов Палазов
Костадин Иванов Сандев
Костадин Славчев Попов
Костадина Иванова Галчева
Красен Андреев Андреев
Красен Йорданов Христов
Красимир Анастасов Язов
Красимир Боянов Бузов
Красимир Ванев Кръстев
Красимир Вътев Добрев
Красимир Георгиев Генков
Красимир Георгиев Пампоров
Красимир Георгиев Попов
Красимир Георгиев Ралчев
Красимир Господинов Джеджев
Красимир Драгомиров Драгнев
Красимир Душков Романов
Красимир Кирилов Петров
Красимир Кънчев Крайчев
Красимир Методиев Кирилов
Красимир Николов Георгиев
Красимир Николов Николчев
Красимир Пламенов Капитанов
Красимир Тихомиров Лаковски
Красимир Тошков Тодоров
Красимира А нгелова Серафимова
Красимира Владимирова
Оташлийска
Красимира Вълева Любенова
Красимира Георгиева Славева
Красимира Господинова Кралева
Красимира Иванова Попова
Краси м и ра Конс та н т и нова
Жекова
Красимира Лука Джартазанова
Красимира Матева Караматева-Петрова
Красимира Пенчева ВасилеваМладенова
Красимира Тодорова Петрова
Красимира Харизанова Георгиева
Красимира Христова Костова

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№
00872
04677
01332
05077
05024
02787
05215
05591
03636
04402
05887
05999
02143
01710
03367
05337
03613
02606
03103
00166
04652
01094
00214
02427
02263
02800
01396
05858
02450
02430
03780
00215
00792
03186
05863
01372
02262
04539
00216
05167
00990
03628

Име, презиме, фамилия
Кремел Веселинов Парушев
Кремена Георгиева Пеева
Кремена Йорданова Цонева
Кремена Петрова Славова
Кремена Росенова КиришеваЕнезлиева
Кристиана Атанасова Николова
Кристин Красимиров Гайдаров
Кристина Ваньова Бужева
Кристина Емилова Крумова
Кристина Лъчезарова Петкова
Кристина Маринова Маринова
Кристина Росенова Иванова
Кристиян Григоров Миленов
Кристиян Кръстев Маркулев
Крум Викторов Сергеев
Крум Емилов Панчев
Кунчо Стойчев Цилков
Лада Борисова КамилароваСтойчева
Лазар Банчев Банчев
Лазар Енчев Лазаров
Лазар Иванов Чохаджиев
Лазар Тодоров Ковачев
Лалка Атанасова Юмерска
Лариса Владиленовна Иванова
Лариса Николаевна Близнакова
Лена Ангелова СтаниславоваПеткова
Лена Драгомирова Чорбаджиева-Ганчева
Ленко Григоров Григоров
Леонид Лвович Покрасс
Лиана Симеонова Саралиева
Лидия Георгиева Полухина
Лидия Минчева Кръстева-Шилева
Лидия Стоянова Лазарова
Лили Ангелова Бояджиева
Лилия Атанасова Каракачанова
Лилия Лазарова Кадийска
Лилия Петрова ДрагановаНегованска
Лилия Пламенова Лозева
Лиляна Богомилова Атанасова
Лиляна Боянова Граматикова
Лиляна Димитрова ЯнакиеваВелева
Лиляна Иванова Тонева

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението

БРОЙ 16
Рег.
№
02135
05230
00873
02588
01643
02776
00495
04443
01485
02975
00101
03652
01318
01506
01395
00991
00167
03676
00500
01791
00501
02317
05091
01315
02347
01916
01999
00503
01290
03781
02838
01655
05713
02113
00968
00424
01505
01374
01496
02044

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Лиляна Тотева Велчева
Лора Николаева Николова
Лорен Илиев Милев
Лорита Димитрова Панова
Лъчезар Василев Лалев
Лъчезар Георгиев Сагрев
Лъчезар Петров Григоров
Лъчезар Стефанов Данаилов
Лъчезар Тодорова Митовски
Люба Александрова Добрева
Люба Атанасова Еленкова
Люба Руенова Кирева
Люба Русева Сийрекова
Любен Божидаров Петров
Любен Стоянов Болгуров
Любимка Борисова Бурова
Любка Илиева Върбенова-Стефанова
Любка Илиева Ситронова
Люблена Иванова Пунчева
Любомир Антониев Величков
Любомир Асенов Горчев
Любомир Асенов Петров
Любомир Василев Темелакиев
Любомир Веселинов Бодуров
Любомир Георгиев Георгиев
Любомир Дамянов Любенов
Любомир Димитров Вангелов
Любомир Димитров Керанов
Любомир Димитров Огорелков
Любомир Диянов Николов
Любомир Иванов Дончев
Любомир Иванов Стоянов
Любомир Николаев Парапанов
Любомир Огнянов Станиславов
Любомир Тодоров Пеловски
Любомира Василева Ненчева
Любомира Веселинова Велчева
Любомира Емилова НаумоваАндреева
Людмил Леонид Йорданов
Людмила Асенова Савова-Георгиева

00071 Людмила Атанасова Попова
00508 Людмила Видинова Коева
01052 Людмила Иванова СердароваМанова
01086 Людмила Кирилова Сивова

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

02978 Людмила Константинова Кинова-Мравова
01304 Людмила Мирчева МарковаПанчева
01758 Людмила Недялкова Несторова
00794 Людмила Нихтенова Панайотова
01553 Людмила Петрова Лимонова
00217 Людмила Стаматова Петкова
00058 Людмила Тончева КьосеваНиколова
02548 Люл яна Маринова ЧоневаГайдарова
01448 Магда Дойчева Дойчева
02543 Магдалена Александрова Делистоянова
01761 Магдалена Бориславова Пейчева-Токова
04835 Магдалена Иванова Славова
00515 Магдалена Николаева Бошнакова
05354 Магдалина Георгиева Дошева
03408 Магдалина Полинова Ръжева
01494 Мадлен Костова Няголова
04282 Майя Евгениева Христова
04554 Максим Бассам Мокдад
05670 Максим Мартинов Недков
01797 Максим Тодоров Марков
00039 Малин Костадинов Малинов
02176 Малина Петрова Антова
06029 Малина Цанкова Малинова
02591 Мано Николов Лазаров
01463 Манол Николов Ганчев
05961 Манол Розалинов Гьопсов
03028 Мануел Димитров Манолов
03258 Мануел Мануелов Манолов
02284 Мануел Харутюн Мануелян
05291 Мануела Тодорова Белова
05825 Маргарита Александрова Асенова
01123 Маргарита Александрова Козовска
00114 Маргарита Ангелова Цолова
02511 Маргарита Викторова Стоянова-Цакова
05186 Маргарита Георгиева Божинова
04430 Маргарита Димитрова Шакина
03543 Маргарита Запрянова Шейтанова

С Т Р. 8 9   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№

90

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

06150 Маргарита Иванова Колева
01435 Маргарита Латева Маргаритова
03733 Маргарита Методиева Станева
05684 Маргарита Николаева Гърбева
02114 Маргарита Павлова ДиневаДенева
01518 Маргарита Петрова ШошеваЖивкова
00745 Маргарита Савова Попова
01325 Маргарита Статева Севова
03077 Маргарита Стоичкова Сарафова
01470 Маргарита Христова Христова
03515 Мариана Атанасова Сърбова
02000 Мариана Атанасова Панчева
01938 Мариана Димитрова Павлова
02178 Мариана Дионисиева Цветкова
01857 Мариана Кръстева Добрева
01975 Мариана Кръстева Кехайова
00906 Мариана Христова ВампороваЛазарова
00979 Мариана Христосова Алексиева
03649 Мариел Васков Спасов
01014 Мариела Георгиева Андреевска
03721 Мариела Иванова Иванова
04111 Мариела Йоргова Дочева
01227 Мариета Иванова Бояджиева
01262 Мариета Стефанова Григорова-Ненова
02100 Мариета Стоянова Браделева
01053 Марин Димитров Колев
05007 Марин Димитров Моллов
03719 Марин Иванов Велчев
02484 Марин Крист и ян дар Керемидски
01134 Марин Пасков Бакалов
05050 Марина Александрова Василева
02115 Марина Игнатова Николова
04294 Марина Тошкова Маринова
04637 Марина Христова КенароваАндреева
01403 Маринела Борисова Чолева
03817 Маринела Иванова Георгиева
03767 Маринела Стойнова Стефанова
05487 Марио Атанасов Ангелов
01606 Мария Александрова Хаджипетрова
04679 Мария Александрова Венкова

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№
00925
05715
03513
04345
03708
05740
00812
03544
06030
00083
02095
02361
04373
06178
05121
03768
01700
05087
00126
01446
00894
02396
02265
00527
00256
01035
01190
01181
01112
00219
01825
03284
02179
04493
02336
01498
01124
03829

Име, презиме, фамилия
Мария Анастасова Стоева
Мария Андонова Червенкова
Мария Антонова Георгиева
Мария Борилова Божикова
Мария Борисова Даскалова
Мария Вълканова Вълканова
Мария Вълкова Шишманова
Мария Генова ПетковаХристова
Мария Георгиева Абаджиева
Мария Георгиева Пеева
Мария Гошова Джамбова-Жекова
Мария Димитрова Илиева
Мария Димитрова Кетипова
Мария Динкова Чернева
Мария Добрева Печева
Мария Евтимова Горанова
Мария Елжбиета НаймовичИкономов
Мария Емилова Рейзова
Мария Живкова Хлебарова
Мария Иванова Божанова
Мария Иванова Каразлатева
Мария Игнатова Колева
Мария Колева Василева
Мария Константинова Диамандиева
Мария Костадинова Стефанова
Мария Коцева Карамфилова
Мари я Ла л ьова Ен чевск аПетрова
Мария Луканова Луканова
Мария Любомирова ИскроваПопиванова
Мария Михайлова Стоянова
Мария Найденова ВасилеваДименчева
Мария Недялкова СребреваАлександрова
Мария Нешева Нешева
Мария Николаева Боцева
Мария Николова Давчева
Мария Николова Петрова
Мария Николова Попова
Мария Огнянова Велкова

04536 Мария Петкова Цветкова
02440 Мария Петрова Георгиева
00529 Мария Петрова Попмаркова

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението

БРОЙ 16
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

00052 Мария Петрова СакелариеваМанова
05006 Мария Радославова Бочевска
03325 Мария Сашкова Чернева
03326 Мария Станимирова Станева
03591 Мария Станкева Ингилизова
02990 Мария Стефанова Цекова
01554 Мария Стоянова Филипова
02939 Мария Събчева Томасен
01186 Мария Христова БорисоваЗлатева
04704 Мария Христова Илчева-Иванова
01242 Мария Христова Нанева
05156 Мариян Рангелов Денев
01251 Марияна Гавраилова Бонева
01751 Марияна Иванова Йорданова
02063 Марияна Костова Тодорова
02386 Марта Василева Попдимитрова
00220 Марта Любомирова Теодосиева
04578 Мартин Богомилов Боев
05556 Мартин Бранимиров Емилов
03800 Мартин Георгиев Койнов
03825 Мартин Димитров Тенев
05915 Мартин Здравков Евлогиев
03249 Мартин Иванов Микуш
04533 Мартин Йорданов Димитров
02224 Мартин Недков Недков
04321 Мартин Николаев Терзиев
05199 Мартин Паскалев Паскалев
03182 Мартин Петров Георгиев
05482 Мартин Руменов Шекеров
03063 Мартин Стефанов Обрешков
02541 Мартин Христов Христов
06025 Мартин Цветанов Стоянов
05340 Мартина Василева ПетроваЙоцова
05040 Мартина Христова Трифонова
01702 Маруся Великова Бобева-Влахова
01199 Маруся Цанкова Манова
01635 Матей Антонов Савов
02385 Мая Димитрова Йовчева-Гетова
03831 Мая Емилова Костова-Узунова
04425 Мая Емилова Моллова
01501 Мая Иванова Боева-Бончева
05639 Мая Иванова Чакърова
01203 Мая Илиева Байчева-Коцева
05971 Мая Калинова Ефимова

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

04735 Мая Красимирова Генова
05182 Мая Михайлова НикифороваНесторова
02295 Мая Тимиова Цанкова
01370 Мая Христова Берова
01912 Методи Иванов Методиев
02985 Миглена Василева Набоко
03720 Миглена Йорданова Методиева-Костадинова
01253 Миглена Кръстева Петрова
03260 Миглена Събева Каварджиева
06031 Мила Бончева Тенева
02594 Мила Георгиева Алексиева
03175 Мила Евгениева Желева-Атанасова
02302 Мила Иванова Никифорова
04238 Мила Йорданова Попова
02684 Мила Крумова Лазаркова
04773 Мила Милкова Иванова
05070 Милан Бориславов Рашевски
06061 Милва Петрова Перкович
00797 Милен Димитров Русенов
04770 Милен Динков Сариев
04884 Милен Желязков Арнаудов
02061 Милен Игнатов Стефанов
04706 Милен Климентов Мечкуев
01095 Милен Лалев Мънков
00891 Милен Николов Узунов
03410 Милен Пенев Тодоров
04756 Милен Тодоров Станев
00975 Милен Трифонов Маринов
00535 Милен Христов Крепчев
02783 Милена Бенева Пенчева
03833 Милена Вишинова Добрева
03296 Милена Георгиева Фетваджиева
02318 Милена Димитрова НановаМихайлова
04907 Милена Диянова Николова
02899 Милена Иванова Батова
04494 Милена Илийчева ТашеваПетрова
01207 Милена Константинова Борисова
02117 Милена Кръстева Колева
02337 Милена Михайлова Косева
03644 Милена Николаева Сабрутева
02922 Милена Петкова Паунова
02595 Милена Сивова Колева-Станимирова

С Т Р. 9 1   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№

92

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

05073 Милена Стефанова Оташлийска-Чанева
01668 Милена Стефчова Каменова
01486 Милена Христова Крачанова
01593 Миленка Илиева ПенковаРадонова
00538 Милка Атанасова Белотелева
01890 Милка Петрова Каблешкова
02868 Милка Славова Стаматова
03456 Милка Христева Чоролеева
01871 Милко Иванов Митков
02596 Милко Петков Колчевски
03135 Милчо Иванов Рачев
00151 Мими Димитрова МанчеваГерасимова
01727 Минка Костова Пойдовска
02961 Минко Йорданов Маринов
05791 Минко Колев Стоев
00540 Минчо Нетов Ненчев
01303 Мира Данаилова Симова
00266 Мира Христова Габрашкова
04958 Мирела Красимирова Димитрова
02380 Миролюб Леонидов Петрински
02200 Мирослав Алексиев Бойчев
03238 Мирослав Бойчев Церовски
05379 Мирослав Ванев Желязков
02351 Мирослав Георгиев Атанасов
02428 Мирослав Делчев Сталев
01522 Мирослав Димитров Иванов
03078 Мирослав Жеков Терзиев
04645 Мирослав Иванов Виткинов
04423 Мирослав Милков Гюнелиев
05149 Мирослав Спиридонов Кръстев
02562 Мирослав Стефанов Бошнаков
04680 Мирославa Тихолова Комарска
05134 Мирослава Миткова Иванова
01802 Мирослава Николова Шамаранова
05712 Миряна Йовчева Йовчева
03142 Миряна Росенова Кръстева
02571 Миряна Стоилова ЙордановаПетрова
05424 Митко Йорданов Янков
00170 Митко Киранов Дончев
00928 Митко Тодоров Шекеров
05521 Михаела Атанасова Димитрова
04990 Михаела Петрова Шумналиева
02127 Михаил Антонов Михайлов

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№
01579
05284
04592
00543
01167
02883
00221
01061
04286
05919
03614
00959
02568
03751
02185
01649
05787
03369
02921
01746
04708
04688
01279
05520
04850
03624
04529
02159
01584
04630
05456
05309
02225
00223
02118
03710
02997
03374
00073
02468
03202
04392
03329

Име, презиме, фамилия
Михаил Владимиров Михайлов
Михаил Георгиев Арнаудов
Михаил Емилов Гагов
Михаил Иванов Стойчев
Михаил Николов Михайлов
Михаил Петков Праматаров
Михаил Петров Богданов
Михаил Цветанов Радулов
Михаил Юриевич Узунов
Михайло Тимофийович Балчев
Михейра Амин Хусеин-Иванова
Младен Василев Велев
Младен Димитров Китов
Младен Иванов Иванов
Младен Иванов Младенов
Младен Кирилов Лисичев
Младен Чавдаров Танов
Момчил Владимиров Петров
Момчил Димитров Димов
Момчил Цветанов Стоилков
Моника Георгиева Пенчева
Моника Грозданова Михайлова
Мориц Леон Маджар
Мустафа Междун Хасан
Мюмюн Вели Сюлейман
Надежда Бойкова СоколоваИванова
Надежда Георгиева Нешкова
Надежда Георгиева ФутековаХристова
Надежда Димитрова Георгиева
Надежда Константинова Пенчева
Надежда Миленова Лилова
Надежда Николова Делчева
Надежда Цонева Ганчева
Надка Христова Георгиева
Надя Борисова Паунова
Надя Иванова Гешкова
Надя Красимирова Сигридова
Надя Николова Малцева
Надя Стаматова Стаматова
Надя Стефанова Грудева
Надя Христова Митева-Трайкова
Найдена Владимирова Тодорова
Нарцис Петрова Парашикова

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението

БРОЙ 16
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

00843 Наска Кръстева БоюндруковаЛюцканова
00547 Настя Николова Радева-Цонкова
00171 Наталия Димитрова КалчеваПеткова
05922 Ната ли я Дими т рова Учер джиева
00074 Наталия Йорданова Люцканова
05481 Наталия Стоева Никова
01698 Наташа Димитрова Петрова
00224 Невен Димитров Митев
05185 Невена Алексеева Трифонова
04711 Невена Иванова Димитрова
01139 Невена Янкова Балчева
04393 Невина Желязкова Меракова
01889 Невяна Любомирова Йонова
01964 Неда Николаева Николова
02992 Неделина Желязкова Исакова
04297 Неделчо Неделчев Карабелов
03808 Недко Стефанов Недев
05321 Недко Стоянов Георгиев
02180 Недялко Иванов Бончев
02598 Нела Здравкова Симеонова
03000 Нела Рачева Ковачева-Табова
04629 Нели Валентинова Филипова
05345 Нели Георгиева Домусчиева
03693 Нели Иванова Бакалова
01358 Нели Иванова Тангърова
02101 Нели Иванова Цветанова-Симеонова
05053 Нели Паскова Ташкова
01726 Нели Теоклиева Бояджиева
01254 Нелка Петрова Кирякова
04971 Неранза Радославова Николчева
06003 Нето Минчев Ненчев
03079 Никола Александров Цонков
05426 Никола Анастасов Славчев
00926 Никола Благоев Михалевски
01329 Никола Василев Колев
04260 Никола Георгиев Георгиев
05485 Никола Георгиев Димов
03119 Никола Димитров Миронски
02320 Никола Маринов Николов
03039 Никола Петров Николов
06140 Никола Пламенов Малинов
06129 Никола Стоянов Николов

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

03493 Никола Теодоров Здравков
04465 Никола Христов Дюлгеров
03346 Николай Андонов Хаджимарински
04960 Николай Андреев Андреев
05166 Николай Борисов Цветков
01017 Николай Василев Вътев
02954 Николай Василев Радков
03782 Николай Васков Иванов
01728 Николай Веселинов Куцаров
03422 Николай Веселинов Маринов
04217 Николай Владимиров Арсенов
05857 Николай Георгиев Дочев
05210 Николай Георгиев Недков
01260 Николай Димитров Василев
02438 Николай Димитров Даскалов
04748 Николай Димитров Джуров
01031 Николай Дончев Чолашки
02485 Николай Жеков Христов
02927 Николай Живков Желев
02665 Николай Живков Тодоров
02422 Николай Иванов Колев
01217 Николай Иванов Няголов
03270 Николай Иванов Христов
04624 Николай Йорданов Лазаров
03667 Николай Кирилов Борисов
04778 Николай Костадинов Стръпченков
03545 Николай Красимиров Лазаров
02192 Николай Красимиров Николчев
00844 Николай Любомиров Тулешков
02600 Николай Минчев Цанев
01426 Николай Михайлов Ангелов
03453 Николай Михайлов Гълъбов
05546 Николай Михайлов Лоза
01858 Николай Михайлов Острев
05065 Николай Ненов Ненов
01576 Николай Николаев Баровски
01853 Николай Николаев Дамов
04283 Николай Николаев Истатков
03379 Николай Николаев Рачински
04462 Николай Орлинов Колев
02940 Николай Павлов Захов
04308 Николай Петров Николаев
02775 Николай Русев Ташев
05798 Николай Светлозаров Гочев
00762 Николай Симеонов Николов
03469 Николай Славов Славов

С Т Р. 9 3   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№
03470
02037
01631
01062
00095
01166
05349
05876
03138
00799
04427
01657
04240
00927
03397
02397
05227
00992
04886
00557
01369
04377
01344
00717
04375
05739
05753
03348
02213
00051
01977

94

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

Николай Славчев Трайков
Николай Стефанов Цанков
Николай Стефанов Георгиев
Николай Стефанов Рижиков
Николай Стефанов Стоянов
Николай Стойчев Николов
Николай Стоянов Петков
Николай Теодоров Кантарджиев
Николай Тодоров Христов
Николай Тодоров Цонковски
Николай Тодоров Чаталбашев
Николай Тонев Ситев
Николай Филипов Николов
Николай Христов Бечев
Николай Христов Иванов
Николай Христов Тодоров
Николай Христов Христов
Николай Янчев Симеонов
Николина Димитрова Пашкулева
Николина Петрова ПавловаАлексеева
Николинка Цветкова Лозанова
Нина Александрова Цековска
Нина Василева Константинова-Васева
Нина Георгиева Танчева
Нина Дойчинова Толева
Нина Иванова Иванова
Ния Иванова Стойчева-Енева
Нора Стойчева Йорданова
Огнян Василев Георгиев
Огнян Драганов Тунтев
Огнян Илиев Христов

04874 Огнян Любомиров Костадинов
01926 Огнян Маринов Гърбев
05049 Огнян Първанов Кръстев
02056 Огнян Стефанов Брънчев
01324 Оксана Владимировна Балабанова
01019 Оксана Степановна К нишТомова
01730 Олга Александровна Илиева
02238 Олга Всеволодова Анева
01177 Олга Петрова Дякова
02601 Олга Самуиловна Самарджиева
00564 Олег Тодоров Николов

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№
01464
02515
05226
05735
02969
00876
03851
00964
04579
05611
00259
04580
03446
01182
02671
05001
03711
03181
02136
01460
06154
04959
01477
00569
00059
01020
02517
00260
01087
02563
01077
02230
05903
01874
04838
03558
00572
01641
01739
03090
03222
03471

Име, презиме, фамилия
Олег Тонев Каразапрянов
Олег Христов Анзъров
Орлин Бориславов Перфанов
Орлин Валентинов Минев
Орлин Карл Кандулков
Орлин Маринов Неделчев
Павел Веселинов Янчев
Павел Иванов Иванов
Павел Николаев Янев
Павел Павлов Цочев
Павел Петков Дочев
Павлета Веселинова Василева
Павлин Бойчев Павлов
Павлин Георгиев Павлов
Павлин Илиев Иванов
Павлина Александрова Сакелариева
Павлина Иванова ЛикомановаАнгелова
Павлина Найденова Минкова
Павлина Ненчева Драгомирова
Павлина Христова Стоянова
Пано Койчев Козаров
Паолина Владкова Петкова
Параскева Димит рова Миленкова
Парашкева Луканова Божкова-Димова
Паруш Христов Зафиров
Паскал Марков Паскалев
Пенка Атанасова Тимнева
Пенка Борисова Папова
Пенка Василева НиколоваРайкова
Пенка Василева ПрисадашкаДимова
Пенка Иванова Георгиева
Пенка Лукова Станчева
Пенко Димчев Пенчев
Пенко Иванов Терзиев
Пенко Петров Симеонов
Пенчо Евгениев Пенчев
Пеньо Досев Столаров
Пеньо Илиев Пенев
Пепа Ненкова Каджебова
Перуника Кирилова МирчеваФилипова
Петкана Георгиева Бакалова
Петко Георгиев Петков

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

Рег.
№

Име, презиме, фамилия

01108
00229
01164
02488
02603
00765
02749
01193
01022
05475
06174
03042
03595
00575
01453
01834
04836
00993
03014
02604
01763
03596
02818
05942
03801
03271
04395
04683
04642
04407
04448
00576
01948
04969
02444
01074
05828
02470
05664
03835
01024
01055
05696
00267
02367
03514
03347
03852

Петко Димитров Гарванов
Петко Иванов Костадинов
Петко Иванов Прокопиев
Петко Иванов Прокопиев
Петко Илиев Еврев
Петко Илиев Петков
Петко Маринов Маринов
Петко Марчев Любенов
Петко Начев Симеонов
Петко Николаев Богданов
Петко Руменов Петков
Петко Русков Русев
Петко Станиславов Стаменов
Петко Стоянов Гунев
Петрана Михайлова Николова
Петранка Енчева Владимирова
Петър Александров Ангелов
Петър Ангелов Буров
Петър Ангелов Петров
Петър Антонов Торньов
Петър Борисов Софиянски
Петър Василев Маринов
Петър Вълчев Гочев
Петър Георгиев Георгиев
Петър Георгиев Койнов
Петър Георгиев Попдимитров
Петър Георгиев Чордов
Петър Димитров Димитров
Петър Димитров Стефанов
Петър Евгениев Николов
Петър Иванов Бубев
Петър Иванов Бурджиев
Петър Иванов Въжаров
Петър Иванов Даскалов
Петър Иванов Диков
Петър Иванов Мурджев
Петър Иванов Траянов
Петър Иванов Шаламанов
Петър Йорданов Костов
Петър Йорданов Мигаров
Петър Киряков Киряков
Петър Костадинов Петров
Петър Кристианов Белев
Петър Любенов Чернинков
Петър Маринов Кисимов
Петър Мирославов Йорданов
Петър Николаев Николов
Петър Николов Матев

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№
00577
03133
00172
04697
01658
04655
00145
04305
05130
05509
01425
01965
01155
02966
04316
00580
05604
03156
01846
04450
06007
02241
03794
05225
04888
01473
04467
00970
00930
02567
00994
05262
03669
02519
01229
00581
03174
04663
01732
03080
02119
01913
02301
00899
03640
03252

Име, презиме, фамилия
Петър Николов Стрясков
Петър Стоянов Василиев
Петър Тодоров Петров
Петър Тотков Статев
Петър Филипов Влахов
Петър Янков Говедаров
Петя Александрова НазъроваЧерешева
Петя Василева Спасова
Петя Веселинова Григорова
Петя Георгиева Петкова
Петя Димитрова Велева
Петя Димитрова Петрова
Петя Димитрова Сотирова
Петя Динкова Танъмова
Петя Йотова Александрова
Петя Маринова Маринова
Петя Милева Христова
Петя Милкова Миланова
Петя Митева Георгиева
Петя Николова Великова
Петя Панайотова Майданова
Петя Петрова Златарска
Петя Руменова Демирева
Петя Руменова Димитрова
Петя Христова Колева
Пею Троянов Марков
Пламен Богданов Богданов
Пламен Александров Павлов
Пламен Ангелов Аврониев
Пламен Асенов Божилов
Пламен Венцеславов Генчев
Пламен Весков Бюйлеков
Пламен Вихров Димитров
П ламен Вла дими ров Герасимов
Пламен Ганчев Петров
Пламен Генов Генов
Пламен Георгиев Петров
Пламен Димитров Георгиев
Пламен Димитров Пашев
Пламен Емилов Йонков
Пламен Захариев Иванов
Пламен Иванов Ангелов
Пламен Иванов Петров
Пламен Иванов Цанев
Пламен Илиев Василев
Пламен Кънчев Иванов

С Т Р. 9 5   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№
01854
04113
06180
05128
02240
01243
01636
03605
05889
02698
02929
01230
04723
04516
04769
05465
04263
04670
05376
04977
04923
04322
03413
03712
05054
00585
00245
02941
05789
02038
04304
01839
00586
01373
01434
04117
01782
03118
03650
05551
01144
02786
01245
03140
02846

96

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

Пламен Маринов Вълков
Пламен Михайлов Рилски
Пламен Николаев Михалски
Пламен Николаев Никитасов
Пламен Николайчов Ценов
Пламен Пенчев Кубадински
Пламен Петров Иванов
Пламен Петров Петров
Пламен Пламенов Мирянов
Пламен Свиленов Геков
Пламен Тодоров Братков
Пламен Тодоров Петров
Пламен Ценков Пенев
Пламена Валентинова Димова
Пламена Росенова Гогошева
Полена Ивова Жекова
Полина Веселинова Сухорукова
Полина Димитрова Петрова
Полина Марианова Петрова
Полина Филкова Неделчева
Полина Христова Кокошарова
Полина Христова Стефанова
Поля Димитрова КралеваЦветкова
Правдомира Иванова Алексиева
Пресиян Пламенов Минчев
Рада Ненкова Михайлова
Радан Ганев Донев
Радина Вълова Гешева
Радина Даниелова Величкова
Радина Стефанова Деевска
Радинка Илиева Стойкова
Радка Ганчева Тимнева
Радка Евтимова Евтимова
Радка Маринова Минчева
Радко Веселинов Тодоров
Радомир Данаилов Данков
Радомир Танков Серафимов
Радомира Методиева Дамянова
Радосвет Веселинов Куцаров
Радосвета Антонова Атанасова
Радосвета Георгиева Хаджиева
Радосвета Зафирова Попова
Радосвета Иванова Кирчева
Радосвета Йорданова КироваДелчева
Радослав Асенов

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№
02675
05191
02715
05341
02995
02545
00129
02057
02209
04218
04357
02146
01585
02416
03615
05184
01930
04669
00766
04328
02826
05510
04364
01413
02466
00589
02322
02960
05875
05630
02085
02611
02902
04510
04804
05237
00590
06043
01125

Име, презиме, фамилия
Радослав Боянов Боянов
Радослав Видов Георгиев
Радослав Емилов Димитров
Радослав Иванов Райчев
Радослав Иванов Рашев
Радослав Йорданов Николов
Радослав Рачев Пътев
Радослав Тодоров Рашев
Радослав Франц Радулски
Радослав Чавдаров Борисов
Радослава Илиева Параскова
Радост Андреева Минкова
Радост Павлова Тодорова
Радост Стаменова Райновска
Радост Янева Георгиева
Радостина Ганчева Василева
Радостина Грозданова Къркалиева
Радостина Милчева Михалева
Радостина Нейчева ЛостоваЖечева
Радостина Пламенова Петкова-Стоянова
Радостина Стефанова Теркова
Радул Димитров Шишков
Райна Йорданова ЯнакиеваКръстева
Райна Михайлова Куманова
Райна Недялкова Бекирова
Райна Стаменова Йончева
Райна Стоянова Димитрова
Райна Христианова Трайкова
Райчо Валентинов Димитров
Ралица А лександрова Карловска
Ралица Бориславова Цветкова
Ралица Василева Христова
Ралица Виргилиева Яръмова
Ралица Георгиева Милева
Ралица Иванова Пети
Ралица Маринова Маринова
Ралица Петрова Баракова-Попова
Ралица Руменова Стефанова
Ралица Светозарова Панайотова

03376 Ралица Стоянова Зортева
03183 Ралица Такева Такева
03716 Ралица Тодорова Демирова

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението

БРОЙ 16
Рег.
№
05351
05267
05142
01708
03285
01272
03861
00877
00231
00232
00233
00596
05392
02612
02660
00898
05668
01204
01039
02490
02462
02417
02349
04325
02950
00726
00768
05843
02160
00598
04707
03298
00744
02321
01183
03253
02714
00715
02120
00897
02266
02907
02193
00864

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Ралица Христова Иванова
Рая Николаева Боюкова
Рая Тодорова Даскалова
Регина Рафаел Томалевска
Рени Маринова Григорова
Рилка Емилова Филипова
Ричард Михал Хочевски
Роберт Георгиев Алтънов
Роберт Херцел Чакъров
Родион Николаев Петров
Розалин Илиев Гьопсов
Розина Павлова Червенкова
Роман Марианов Пещерски
Росен Василев Симеонов
Росен Димитров Манчев
Росен Мерджанов Петров
Росен Росенов Тодоров
Росен Стоянов Филипов
Росен Христов Недялков
Росица Александрова Петрова
Росица Богданова Русанова
Росица Вълкова Андреева
Росица Генова Манолова
Росица Георгиева Георгиева
Росица Георгиева Загорчева
Росица Георгиева Пеева-Попова
Росица Господинова ЗлатановаМилкова
Росица Даниелова Христова
Росица Димитрова Владимирова
Росица Димитрова Михайлова
Росица Живкова Петрова
Росица Иванова Йорданова
Росица Йорданова Йовчева
Росица Йорданова Никифорова
Росица Кътева Кътева
Росица Милкова Бурова
Росица Нед ялкова Калпакчиева
Росица Николаева Буцева
Росица Стойнова Ненова-Тодорова
Росица Тодорова Василиева
Росица Тодорова Тонева
Румен Атанасов Русев
Румен Бориславов Първанов
Румен Веселинов Данговски

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№
01132
02182
01469
00604
03377
03021
02097
02353
02030
02701
01305
04488
04962
01040
02784
01561
00941
02282
03472
02027
02080
01176
00609
02103
04326
00900
02211
05154
00614
01364
05972
05192
00866
01458
01795
03306
05599
05303
03494
01581
03144
00618
01909
01653

Име, презиме, фамилия
Румен Веселинов Шекеров
Румен Георгиев Александров
Румен Груев Григоров
Румен Димитров Михайлов
Румен Иванов Троев
Румен Йорданов Маринов
Румен Либеров Несторов
Румен Любенов Първанов
Румен Михайлов Галов
Румен Неделчев Паскалев
Румен Петков Йотов
Румен Руменов Йотов
Румен Севдалинов Бендеров
Румен Славчев Цветков
Румен Стоилов Донев
Румен Трендафилов Дафов
Румяна Ангелова ЗапряноваТодорова
Румяна Атанасова Русева
Румяна Василева Бръшкова
Румяна Василева Маринова
Румяна Генова Статева
Румяна Георгиева Виячева
Румяна Димитрова Кутрева
Румяна Димитрова Тихолова
Румяна Желева Цонева
Румяна Иванова БрайноваБузева
Румяна Иванова Пройкова
Румяна Костадинова Секулова
Румяна Николова Борисова
Руси Кирилов Делев
Руси Стефанов Желязков
Руси Христов Колев
Руслан Иванов Стоянов
Руслан Илиев Гинчев
Сабина Иванова Иванова-Цвикева
Савина Сименова Грънчарова
Самуил Красимиров Иванов
Саранди Валентинов Сарандиев
Саша Иванова Бресковска
Сашка Иванова Куленска
Светла Иванова Трендафилова
Светла Калинова Тихолова
Светла Парашкевова Бояджиева
Светла Стойчева ЗдравковаЦонева

С Т Р. 9 7   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№
05327
02387
04671
00131
00621
02700
00152
01454
03085
02435
00623
04437
01492
00625
05270
04764
04433
01594
03487
02345
00727
00626
02873
00728
00627
05831
01572
02340
05511
05367
00177
02360
03482
05015
03527
02121
02673
05882
02705
01525
04451
04247

98

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

Светла Стоянова Сотирова
Светла Якимова Милева
Светлана Анатолиевна Руда
Светлана Ангелова Вълева
Светлана Владимирова Александрова
Светлана Гочева Станчева
Светлана Добрева Столинчева
Светлана Иванова Черкезова
Светлана Кръстева Стойчева
Светлана Николаева Виденова
Светлана Христова Венкова
Светлин Ванюхов Пеев
Светлин Илиев Илев
Светлин Никифоров Димитров
Светлин Севдалинов Моллов
Светлин Симеонов Симеонов
Светлин Тодоров Божанов
Светлин Тодоров Тодоров
Светлина Валериева Кастелова
Светлозар Веселинов Стефанов
Светлозар Горчев Рафаилов
Светлозар Йорданов Гавазов
Светлозар Йорданов Тенов
Светлозар Стоянов Тузсузов
Светлозара Николаева Тончева-Тренева
Светломир Генков Колев
Светозар Петков Петков
Светозар Василев Буцев
Светозар Филипов Филипов
Светослав А лександров Гаджанов
Светослав Борисов Герганов
Светослав Георгиев Влайков
Светослав Красимиров Спасов
Светослав Люлинов Луканов
Светослав Николаев Арсов
Светослав Петров Ризов
Светослав Петров Станиславов
Светослав Росенов Хаджиев
Светослав Тодоров Бачев
Светослава Василева Коларова
Светослава Дичева Щилиянова
Свилен Бонев Бонев

01569 Свилен Михайлов Добрев
04898 Свилен Петров Димитров
02934 Свилена Николова Бонева

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№
00971
05170
04431
05313
06107
01109
01733
02653
02828
00769
06052
00635
06192
04930
04745
01840
03754
04464
02346
02753
04862
00776
06019
03645
05694
01078
04712
00639
05377
00878
05264
04292
05686
04225
01406
03810
01983
01894
04899
04505
04444
02473
04891
01968
00643
00644

Име, презиме, фамилия
Свободна Петрова Вранчева
Севастин Петров Олеков
Севинч Зия Али
Севинч Юксел Расим
Семра Рамадан Сюлейман
Сергей Богданов Денчев
Сергей Бончев Бонев
Сергей Михайлович Киорогло
Сергей Петров Осенски
Сийка Панайотова Халтъкова
Сийка Стефанова Митова
Сийя Величкова Тилкова
Силва Събчева Събкова
Силвана Николова Маринова
Силвия Богомилова Папазова
Силвия Емилова Ангелова
Силвия Живкова Желева
Силвия Иванова Миткова
Силвия Кирилова Попова
Силвия Кирилова Робертович
Силвия Костова Айтова
Силвия Николаева Алексиева
Силвия Пеева Нешкова
Силвия Танкова Илиева
Силвия Христова Ангелова
Симеон Борисов Тодоров
Симеон Драгомиров Драганов
Симеон Маринов Цонков
Симеон Михайлов Симеонов
Симеон Петров Рангелов
Симеон Радмилов Карастоянов
Симона Александрова Иванова
Симона Иванова Данкова
Симона Кирилова Михайлова
Симона Кирилова Стоянова
Симона Сашова Гергова
Сияна Деянова Янчева
Скъпидар Димитров Алексиев
Слав Валентинов Динев
Слава Емилова Димитрова
Слава Николаева Лалова
Славена А нгелова ЯнковаБорисова
Славена Стойчева Ламбрева
Славин Димитров Байлов
Славина Владимирова Виденова
Славко Атанасов Палуков

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението

БРОЙ 16
Рег.
№
02269
01819
01102
01669
04424
01556
01026
02036
00078
00649
01041
00650
04914
03225
04248
05547
01057
00740
04506
04919
05759
04820
04738
01817
03770
02925
04997
01131
05866
04851
03623

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Славчо Василев Шахпазов
Славчо Димитров Мерджанов
Славян Славчев Бурулянов
Смела Тодорова Куюмджиева
Снежа Ангелова Хубенова
Снежа Стойчева Георгиева
Снежана Георгиева ПетроваСтоянова
Снежанка Иванова МирчеваДобрева
Снежанка Кунева Христова
Снежанка Николаева Станоева-Илиева
Снежина Господинова Ортакчийска
Снежинка Петкова БрънчеваВасилева
Соня Александрова Костова
Соня Атанасова Дросева
Соня Атанасова Андонова
Соня Любомирова Нешева
Соня Ненкова Илиева
Сотир Георгиев Камбуров
Сотир Димитров Сотиров
Сотир Стоянов Кацилов
София Ангелова Коджаманова-Чордова
София Любославова Петрова
София Панайотова Лостова
Спас Атанасов Минков
Спас Красимиров Смиленов
Спас Малинов Ангелов
Спас Росенов Кавлаков
Стамена Кралева Желева
Станил Атанасов Димитров
Станимир Владимиров Величков
Станимир Господинов Господинов

03126 Станимир Димитров Димитров
02123 Станимир Михайлов Михайлов
01200 Станимир Петров Стамов
05357 Станимир Станиславов Тонев
04643 Станимир Тончев Семов
02716 Станимир Христов Савов
05902 Станимира Лудвиг-Сотирова

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

01701 Станислав Димит ров Икономов
02124 Станислав Иванов Визирев
01543 Станислав Николов Николов
05941 С та н исла в П ла менов С таниславов
02326 Станислав Руменов Константинов
03239 Станислав Стоянов Миладинов
05844 Станислава Борисова Марковска
05390 Станислава Живкова Стоянова
05767 Станислава Йорданова Байгънова
04686 Станислава Крумова Крумова
01546 Станислава Тодорова Янева
02274 Станка Иванова Монева-Гайдова
00719 Станка Ламбова Скерлева
02620 Станка Стоянова БозаджиеваДойчинова
02268 Станко Борисов Станков
01769 Станко Георгиев Караянeв
00105 Станчо Цеков Веков
01363 Стела Борисова Ташева
02147 Стела Величкова Банкова
02286 Стела Иванова Дулева
03646 Стела Илиева Митинкова
03015 Стела Красимирова Трънчева
00657 Стела Трифонова Свиленска
00658 Стеляна Тонева Желева
05832 Стефан Владимиров Германов
04762 Стефан Георгиев Гюрджеклиев
03826 Стефан Димитров Антонов
03309 Стефан Димитров Димитров
02131 Стефан Златанов Терзиев
03609 Стефан Ивайлов Нешев
03414 Стефан Иванов Вълканов
04114 Стефан Иванов Вълков
02491 Стефан Йорданов Петков
00663 Стефан Кирилов Гълъбов
04725 Стефан Маринов Коев
03870 Стефан Маринов Цонев
05146 Стефан Михайлов Стоянов
04619 Стефан Неделчев Стефанов
04584 Стефан Ненчев Геренски

04583 С та н ис ла в Ва лериев Х ад ж и йск и

02364 Стефан Павлов Стефанов

04736 Станислав Георгиев Адамов

02024 Стефан Петров Гевренов

03771 Стефан Петров Апостолов

С Т Р. 9 9   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№
05532
04986
01457
02839
06026
04843
04722
02234
02772
04521
01821
00665
04768
03509
04777
02699
01208
02129
06055
01455
04882
03723
05201
03304
01027
05266
01056
04651
01951
00730
02522
04666
00770
03385
01248
02754
03672
05161
02628
05150
06097
00235

100

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия
Стефан Петров Савчев
Стефан Сашев Стоянов
Стефан Спасов Стефанов
Стефан Стефанов Добрев
Стефан Стефанов Михайлов
Стефан Стоянов Шатов
Стефан Тодоров Тангълов
Стефан Христов Минчев
Стефан Христов Попов
Стефан Христов Танев
Стефка Ангелова КереловаВасилева
Стефка Борисова Иванова
Стефка Валериева Коева
Стефка Иванова Динева
Стефка Недялкова ЗъмбароваГеоргиева
Стефка Стоянова Стоянова
Стефка Христова Карастоянова
Стилиян Димитров Николов
Стилиян Пламенов Стоев
Стилиян Христов Христов
Стилияна Гошева Гочева
Стилияна Христова Рачинска
Стилян Димитров Бекриев
Стиляна Стефчова Каменова
Стойко Костов Илчев
Стоимен Петров Демерджиев
Стойчо Велинов Манов
Стойчо Желязков Добрев
Стойчо Неделчев Делев
Стойчо Николов Попов
Стойчо Стойчев Мотев
Стоян Kирилов Тодоров
Стоян Атанасов Георгиев
Стоян Георгиев Тодоров
Стоян Димитров Влайков
Стоян Ефтимов Герзилов
Стоян Златков Андонов
Стоян Иванов Бахатуров
Стоян Маринов Цветков
Стоян Стефанов Мирлев
Стоян Стойков Стоянов
Стоян Тодоров Василиев

00143 Стоянка Вълчева Куюмджиева
04658 Стоянка Костова Колева
04585 Събин Господинов Костов

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

БРОЙ 16

Име, презиме, фамилия

02183 Събин Николов Попов
00669 Сърнела Николова Докова
02840 Таня Благова Соколова
03254 Таня Василева Георгиева
06037 Таня Веселинова Вълканова
00802 Таня Добрева Йорданова-Русинова
05849 Таня Кирилова Бизерова
04507 Таня Людмилова Митакева
01159 Таня Мирославова Спасова
00675 Таня Петкова Влаева
00179 Таня Петкова Монева
01848 Таня Стефанова Дикова
02982 Татяна Александрова Василева
00977 Татяна Антонова Маринова
05031 Татяна Атанасова Бакалова
06135 Татяна Валериевна Юдина
00180 Татяна Георгиева Попова
00676 Татяна Георгиева Трендафилова
03331 Татяна Димчева Тихолова
03307 Татяна Иванова Бърдарова
03087 Татяна Иванова Маринова
03016 Татяна Милчева Драганинска
03098 Татяна Николаева Радева
02694 Татяна Огнянова Стоева
00181 Татяна Петкова Маркишка
02356 Татяна Стоянова КостадиноваСамуилова
00236 Татяна Стоянова Михайлова
01292 Татяна Стоянова Узунова
02161 Татяна Христова Генчева
01571 Теменуга Николова Барбова
02369 Теменужка Викторова Герова
02087 Теодор Анатолиев Тодоров
04613 Теодор Валентинов Тодоринов
00080
00182
02755
04384
02005

Теодор
Теодор
Теодор
Теодор
Теодор

Велев Пеев
Димитров Димитров
Петров Коларски
Пламенов Маринов
Стоянов Бойчев

03047 Теодор Стоянов Кьопчев
05934 Теодор Ценков Антонов
02456 Теодора Атанасова Власева
03553 Теодора Димитрова Атанасова
02756 Теодора Крумова ДжермановаКирова

Обхват на
ограничението

БРОЙ 16
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

03647 Теодора Кръстева Кръстева

01482 Тодор Стоянов Василиев

03486 Теодора Любенова Тонева

00771 Тодор Христов Терзиев

05283 Теодора Най денова Вла димирова

04954 Тодор Христов Христов

06010 Теодора Панайотова Алексиева

00184 Толя Ярославова Костова-Начева

01971 Теодора Панайотова Казакова

02674 Тома Богомилов Томов

04734 Теодора Петрова Пейкова

04490 Тома Михайлов Михайлов

04947 Теодора Сашова Велкова

03651 Тома Николаев Димитров

02692 Теофана Димитрова Михова

01877 Тоня Василева Тихолова-Пенева

02758 Теофана Кирилова Теофилова
03365 Теофана Николаева Абаджиева
00678 Теофана Николова Атанасова
05673 Тереза Ангелова Петрова
05080 Тереза Деянова Златешка
05110 Тереза Руменова Колева
05046 Тина Николаева Николова
01129 Тинка Митева Кънчева-Михайлова

01043 Тотка Илиева Костадинова
04523 Траян Миленов Минчев
06041 Трифон Милчев Пеев
05314

Тунджай Ремзи Тахир

03178 Фани Стойкова Илчева
02138 Фанка Иванова Дочева
02654 Фарид Пактиавал
05090 Фатме Рами Халибрям

03673 Тинка Панчева Стоилова

04526 Фетихе Айдън Осман-Халил

02523 Тихомир Атанасов Атанасов

05396 Филиз Хасанова Османова

02524 Тихомир Иванов Казаков

02687 Филип Евгениев Филипов

00237 Тихомир Иванов Стоянов

04926 Филип Митев Филипов

05293 Тихомир Ивов Петров

06158 Филип Муса Ел-Хадад

03717 Тихомир Тодоров Ташков

05467 Филип Николов Бакалски

05088 Тихомира Жасминова Тачева

01130 Филипа Димова Гугучкова

04974 Тихомира Жорж Костова

04939 Харалампи Василев Миринчев

04381 Тодор Антонов Тодоров

00915 Хари Николаев Караламбев

03332 Тодор Владимиров Темников

03631 Христиана Василева Милчева

06084 Тодор Георгиев Узунов

01788 Христина Георгиева Стоянова

03461 Тодор Делчев Запрянов

02394 Христина Димитрова ЧоковаПетрова

01985 Тодор Димитров Грозев
03302 Тодор Димитров Енчев
04469 Тодор Димитров Кръстев
02079 Тодор Димов Даскалов
00940 Тодор Иванов Тодоров
00238 Тодор Илиев Абаджиев
01392 Тодор Константинов Карагьозов

01462 Христина Йорданова Христозова
05420 Христина Манова Несторова
06191 Христина Светлинова Каменова
03699 Христина Стефанова Стефанова
03339 Християн Людмилов Георгиев

00682 Тодор Несторов Личев

03104 Християн Стефанов Боров

03274 Тодор Николов Николов

04468 Христо Атанасов Ангелов

02270 Тодор Петров Рашков

04935 Христо Атанасов Бечев

01754 Тодор Петров Тодоров

03811 Христо Бурянов Станкушев

05512 Тодор Петров Цигов

00687 Христо Василев Печинов

02205 Тодор Руменов Дафов

01414

01330 Тодор Стефанов Байрактаров

05359 Христо Венциславов Чернаев

00183 Тодор Стефанов Радулов

02622 Христо Владимиров Стойчев

Христо Венков Венков

С Т Р. 1 0 1   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег.
№

102

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

03554 Христо Ганев Хаджиганчев

03830 Цветан Ивов Петров

04587 Христо Георгиев Гологанов

02761 Цветан Стефанов Цветков

00153 Христо Герасимов Драганов

04827 Цветан Тошев Цеков

03169 Христо Димитров Гинев

05816 Цветан Христов Сираков

01973 Христо Димитров Гиргинов

01863 Цветана Димитрова Ковачева

05010 Христо Димитров Димитров

02060 Цветанка Кирилова Недялкова-Димова

03648 Христо Димитров Топчиев
01801 Христо Димитров Хаджихристов

00695 Цветанка Лазарова Разсолкова

05197 Христо Добрев Кърджилов

01104 Цветанка Тодорова Илиева

03600 Христо Иванов Иванов

05537 Цвете Кънчева Табакова-Кирилова

01390 Христо Иванов Лазаров
01978 Христо Иванов Чапаров
04730 Христо Любомиров Аврамов
03275 Христо Любомиров Шинков
02760 Христо Маринов Христов
01744 Христо Михайлов Узунов
01738 Христо Михалев Караянков
03040 Христо Наков Гюров
03276 Христо Николов Колев
03617 Христо Пенчев Пенчев
01299 Христо Петков Бараков
04434 Христо Петров Душев

01587 Цветанка Мирчова Черкезова

05223 Цветелена Пламенова Младенова
04452 Цветелин Никифоров Цоневски
04966 Цветелин Цветанов Радев
06090 Цветелина Антониева Русева
01750 Цветелина Емилова Николова
01348 Цветелина Петрова Тодорова
01776 Цвети Младенов Младенов
00880 Цвети Първанов Русинов
03735 Цветина Александрова Цветанова

04830 Христо Радоев Минковски

04379 Цветинка Пламенова Димитрова

03854 Христо Сашев Спасов

04788 Цветомир Владимиров Павлов

04289 Христо Симеонов Борисов
03750 Христо Тодоров Пелтеков

04376 Цветомир Димитров Панайотов

01192 Христо Юлиянов Юлиянов

03548 Цветомир Евлогиев Крумов

05338 Христомир Иванов Колев

03677 Цветомир Славчев Ценков

05588 Христослав Антонов Цонев

01664 Ценка Димова Джотолова

02527 Христофор Иванов Христов

04951 Ценко Николаев Жиков

01103 Хубена Иванова Салджиева

00240 Цонко Панайотов Солаков

01275 Цанко Великов Манов

04654 Чавдар Любомиров Ченков

01814

01451

Цанко Пейчев Русинов

Чавдар Борисов Тенев

00061 Цанко Петров Ташев

04791 Чавдар Георгиев Кьолов

05569
00186
04719
02372
01030
05575
03019
02041
03726
02452

00698 Чавдар Михайлов Велев

Цанко Стойчев Цанов
Цанко Томов Цанков
Цвета Ангелова Жекова
Цвета Кирчева Шопова-Боева
Цвета Петрова Търпоманова
Цветан Благоев Гълъбов
Цветан Василев Василев
Цветан Григоров Симеонов
Цветан Димитров Цинзев
Цветан Димов Василев

01713 Цветан Емилов Басарев

05745 Чавдар Николаев Порязов
03139 Чавдар Христов Георгиев
03730 Чавдар Христов Черников
05976 Чечилия Дзека
01974 Чинка Тодорова Шишкова
02707 Шафик Махмуд Алсбей
01745

Шинка Момчилова Недялкова

05002 Щеряна Христофорова Дарданова
02493 Юли Христов Алексиев

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението

БРОЙ 16
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

00731 Юлиана Венелинова Иванова

00707 Янка Теофилова Сачкова

00918 Юлиана Иванова Станева

00706 Янко Димитров Янков

04196 Юлий Василев Василев

02841 Янко Иванов Йончев

02494 Юлий Кирилов Фърков

00909 Янко Кирчев Петров

01598 Юлия Герхард Райчева

01382 Янко Маринов Петров

01231 Юлия Иванова Димитрова

03774 Янко Цветков Александров

05221 Юлия Красимирова Георгиева

01311 Янчо Груйчев Апостолов

02569 Юлия Методиева Илиева

02882 Янчо Иванов Ангелов

02408 Юлия Недева Железова

00708 Ярослав Тодоров Рангелов

05311 Юлия Христова Велчовска

03333 Ясен Евгениев Павлов

00701 Юлиян Василев Сиромахов

03236 Ясен Иванов Кьосев

01418

05955 Ясен Красимиров Недялков

Юлиян Георгиев Гаджев

С Т Р. 1 0 3   
Обхват на
ограничението

02923 Юлиян Георгиев Пиперов

01721

03049 Юлиян Димитров Македонски

01737 Ясен Сергеев Катрев

01271 Юлияна Асенова ЮлиановаСтойчева

ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ВТОРИ – АРХИТЕКТИ,
ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦ АРИЯ
С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСК А
ПРАВОСПОСОБНОСТ

04558 Юмюгюл Шефкъ Шефкед
02495 Юри Ангелов Ангелов
01149

Юри Георгиев Киряков

02436 Юри Илиев Николов
03454 Юри Найденов Йорданов
03773 Юри Чавдаров Танов
01637 Юрий Георгиев Любомирски
00702 Юрий Иванов Дамянов
02624 Юрий Стойчев Стойчев
05200 Юсуф Аляетдин Налбант
05928 Явор Бойков Ляпев
02955 Явор Велчев Янулов
02952 Явор Донков Стоев
05845 Явор Егмонтов Якимов
05985 Явор Красимиров Панев
01601 Явор Михайлов Вулов
01100 Явор Христов Дичев
03572 Явор Янков Стоянов
05278 Яна Бориславова Борисова
02625 Яна Енчева Павлова
05434 Яна Илиянова Радева
05785
05490
05380
03089
02529
02688
03863
00705

Яна Илиянова Янкова
Яна Малинова Маринова
Янаки Янакиев Йорданов
Яни Вълканов Вълканов
Яни Иванов Гюлев
Яни Чавдаров Иванов
Янита Димитрова Тарабанова
Янка Димитрова Димитрова

01075 Янка Иванова Янева

Рег.
№

Ясен Николов Шатъров

Име, презиме, фамилия

03448 Димитър Кисьов
03563 Ернст Йозеф Унтерлугауер
05428 Константинос Михаил Зафирис
04310 Леополдо Арнайз Егурен
05586 Луис Арнайз Ребойо
04647 Манфред Валластер
04338 Мариoс Георгиос Диплас
01836 Марика Коста Попова
02657 Раймондо Флакомио
04858 Хуан Хосе Позо-Естебан
03457 Юрген Порш
ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ТРЕТИ – АРХИТЕКТИ,
ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег.
Име, презиме, фамилия
№
01257 Башир Абдуладжалил НоманАл-Адими
02668 Елена Евгеневна Слижевская
03517 Ирина Алексеевна Великова
01456 Марина Николаевна Томова
05069 Нина Марянович-Митова
03095 Олга Петровна Страфърд
02853 Омар Абу Алнасер
02652 Сергей Маринов Маринов
05671 Серхио Антонио Де Лос-Сантос

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ – АРХИТЕКТИ С ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСК А ПРАВОСПОСОБНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 230, АЛ. 3
И 4 ОТ ЗУТ
Обхват на
Рег.
Име, презиме, фамилия
ограниче№
нието
01659 Аделина Иванова Трифонова община
Кула
02048 Айдън Сейдахмед Гюджен
община
Руен
04518 Александър Кръстев Тричков община
Аврен
04420 Анастас Валентинов Карчев община
Свиленград
03150 Ангел Делчев Калайджиев
общини
Тополовград и
„Тунджа“
01402 Ангелина Петрова Карлова
община
Лом
00856 Андрей Константинов Кучев община
Кнежа
02058 Анелия Петкова Вълканова- община
Иванова
Белослав
02105 Анисия Петрова Дикльовска Столична
община
01532 Анна Димитрова Демирева
община
Балчик
04250 Антон Любчев Щерев
община
Любимец
04657 Асен Петров Игнатов
община
Рила
00086 Аталия Игнатова Братованова община  
Горна
Оряховица
01047 Атанас Димитров Недевски община
„Родопи“
00107 Атанас Йорданов Йорданов
общини
Мизия и
Козлодуй
05610 Белица Атанасова Паунова
община
Варна
02637 Блага Тодорова Динова
община
Антон
00805 Божидар Борисов Георгиев
община
Братя
Даскалови
00157 Бойко Маринов Балабанов
община
Белене
00148 Борис Василев Костадинов
Столична
община
00983 Боряна Петрова Банева
община
Брацигово
01528 Боряна Петрова Станчева
община
Добрич

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

00310 Боряна Стоянова Хаджистоянова
01107 Боян Иванов Кръстев
01529 В а лен т и н И в а нов К а л чев

01564 Валентин Калев Димов
01327 Валентина Василевна Чернова

03790 Валентина Димитрова Петрова
02680 Валери Андреев Петков
01882 Вела Петрова Янкова
04299 Венелин Весков Марков
01562 Венета Ангелова Иванова
03536 Вероника Иванова Стоянова
00144 Веселина Георгиева ПетковаИлиева
02553 Виктор Стефанов Бузев
02663 Владимир Димитров Райчев
00047 Владимир Йорданов Милков
01919 Владислав Михайлов Владимиров
02411 Галя Александрова ДимоваДойчева
01608 Гено Янков Георгиев
01632 Георги Веселинов Григоров
00160 Георги Димитров Кочков
00197 Георги Иванов Георгиев
01128 Георги Каменов Скрижовски
03607 Георги Стоилов Янакиев

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението
Столична
община
Община
Троян
Добричка – селска община
община
Несебър
общини
Стамболово и
Маджарово
Столична
община
община
Суворово
община
Бобов
дол
община
Варна
община
Бургас
община
Царево
община
Бургас
община
Варна
община
Черноочене
община
Кресна
община
Лом
община
Варна
община
Копривщица
община
Стражица
община
Никопол
община
Батак
община
Гоце Делчев
общини
Ракитово
и Сърница

БРОЙ 16
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

04197 Георги Тотев Митев

Обхват на
ограничението
общини
Долни
Чифлик и
Варна

01566 Гергана Александрова Начева община
Бургас
01080 Гергана Василева Цонкова

община
Царево

01888 Даниела Георгиева Владими- община
рова-Цанкова
Сапарева
баня
01865 Даниела Тихомирова Злата- община
нова
Ловеч
02869 Данчо Стефанов Русчев

община
Правец

02280 Дарина Рангелова Димитрова община
Търговище
01862 Даринка Иванова Костадинова община
Априлци
04515 Деана Неделчева Неделчева

Рег.
№

Име, презиме, фамилия

01992 Димитър Костов Коев

община
Поморие

С Т Р. 1 0 5   
Обхват на
ограничението
община
Перник

04946 Димит ър Пламенов Бахче- община
ванов
Пловдив
03232 Димитър Стойчев Стоев

общини
Минерални бани
и Крумовград

01574 Димитър Христов Алексиев

община
Бургас

03602 Добромир Спасов Спасов

община
Първомай

00953 Дора Николова Тодорова

община
Столична

община
Велики
Преслав

01914 Григор Първанов Владимиров община
Вълчедръм
04219 Даниел Василев Калудов

ВЕСТНИК

00807 Доротея Йорданова Христова община
Николаево
01828 Драгомил Георгиев Драганов община
Белово
00736 Е вг ен и й И в а нов Чо б а нов община
Стралджа
00954 Екатерина Боянова Баханова- община
Лазарова
Кочериново
01072 Екатерина Трендафилова Ди- община
митрова
Медковец

03107 Деляна Антонова Панайотова община
Хасково

03756 Екатерина Чавдарова Петрова всички
общини
в област
Перник

03828 Десислава Пенчева Борисова община
Варна

04953 Елена Каменова Начева-Кю- община
чукова
Варна

02039 Десислава Тодорова Евгениева община
Бургас

01803 Елена Христова Пищалова

община
Чепеларе

04627 Диана Драгомирова Гапова

03027 Ели Димитрова Крайчева

община
Велинград

община
Плевен

04702 Димитричка Валентинова Сто- община
янова
Варна
00262 Димитричка Христова Ганче- общини
ва-Панова
Дулово,
Главиница и Силистра
00921 Димитър Величков Димов

община
Смолян

03698 Димитър Георгиев Ахрянов

община
Карлово

04945 Димитър Димитров Стефанов община
Неделино
02930 Димитър Запринов Калоянов община
Мирково
01277 Димитър Йорданов Захариев община
Симитли

01475

Елисавета Георгиева Палазова община
Кричим

01875 Елка Маринова Койчева Кой- община
чева
Самуил
01661 Емил Георгиев Андреев

общини
Белоградчик, Брусарци и
Бойница

05822 Емил Руменов Маринов

община
Божурище

00244 Емил Тотев Проданов

община
Лозница

01205 Емилия Димитрова Пенева

община
Момчилград

С Т Р.
Рег.
№

106

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

01226 Емилия Добрева Ганева-Ни- общини
колова
Крушари
и Тервел
01539 Емилия Кузова Русева

община
Елхово

04976 Емин Юсеинов Кумбаров

община
Сатовча

01693 Жанета Тодорова Грънчева- Столична
Колева
община
03859 Жасмина Антонова Жекова

община
Варна

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението

04699 Илин Любомиров Солаков

община
Разград

04503 Илиян Христов Парашкевов

община
Варна

03022 Йордан Стоянов Данев

община
Чирпан

05273 Йорданка Райкова Кадурина община
Велинград
02953 Камелия Николаева Кънчева- община
Георгиева
Тетевен

01542 Жени Димитрова Бъчварова община
Карнобат

01729 Камен Здравков Жейнов

01051 Живка Дочева Бучуковска

община
Русе

00724 Живко Петров Чапкънов

община
Хитрино

01911 Камена Милчева Димитрова община
Бойчиновци

04223 Звезделина Валентинова Вла- Столична
димирова
община
02034 Здравко Симеонов Здравков

Столична
община

01082 Златина Нейчева Йорданова

община
Бяла

01982 Ива Вичева Алтънова

община
Гурково

03435 Иван Александров Иванов

община
Смядово

04612 Иван Георгиев Жулев

община
Варна

01083 Иван Димитров Мисирджиев община
Попово
04432 Иван Димитров Стоименов

община
Варна

01012 Иван Динев Кирчев

община
Гълъбово

02395 Иван Мирчев Райнов

община
Опан

04406 Иван Митков Иванов

община
Смолян

04933 Иван Николаев Йоргакиев

община
Долни
Чифлик

04906 Иван Руменов Пенев

общини
Кайнарджа, Алфатар и
Дулово

02133 Ивелина Василева Пенева- община
Кметова
Трявна
03643 Иво Димитров Калинков

община
Казанлък

04509 Илве Фаикова Спахиева

община
Хаджидимово

община
Каварна

02664 К атя Дел чева Ма д ж арова- община
Шамлиева
Хасково
00212 Константин Атанасов Атанасов общини
Асеновград и
Лъки
00040 Константин Видинов Христов общини
Белица и
Струмяни
02022 Константин Михайлович Яку- община
бович
Сунгурларе
03115 Костадин Димитров Чотов

община
Лясковец

01084 Красимир Генов Стефанов

община
Нови Пазар

00483 Красимир Йорданов Попов

община
Елена
04635 Кристиан Николаев Яричков Столична
община
02377 Кръстин Любенов Каракашев Столична
община
02482 Кръстин Стефанов Запрянов община
Кирково
01093 Кръстьо Любенов Танков
община
Пазарджик
01842 Кънчо Георгиев Тодоров
община
Чирпан
03727 Лилия Валентинова Люцка- община
нова
Варна
02956 Лиляна Донева Ненова

04272 Лора Стефанова Бъчварова

община
Нова Загора
община
Велико
Търново

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

Обхват на
ограничението
02788 Любомир Йорданов Миленков община
Своге
03542 Людмила Петьова Пенчева
община
Елин Пелин
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

00889 Люция Тодорова Декова-Ни- община
колова
Габрово
02697 Малина Миленкова Дончева община
Созопол
01489 Маргарита Илиева Илиева

Столична
община

03441 Мариана Атанасова Перфанова община
Девин
02281 Марий Костадинов Гаджев

община
Куклен

04903 Марин Ганчев Неделчев

община
Силистра

04555 Марина Валериева Ташева

община
Мездра

00169 Мария Ангелова Ненова-Три- община
фонова
Долна
Митрополия
04771 Мария Георгиева Стоянчева

община
Радомир

02746 Мария Гъчева Докторова

община
Трън

00773 Мария Друмева Николова

община
Ситово

01886 Мая Александрова Кожухаро- община
ва-Димитрова
Невестино
00257 Мая Маринова Атанасова

община
Ветово

05209 Мехмед Метин Мюмюн

община
Момчилград

01443 Милен Георгиев Йоцов

община
Исперих

03136 Милена Тодорова Будинова

Столична
община

05619 Минчо Колев Петков

община
Ловеч

06120 Мирослав Димитров Здравков община
Горна
Малина
00103 Митко Иванов Славчев

община
Димово

06045 Михаела Пламенова Йончева- община
Райчинова
Пловдив
04256 Младен Жечков Янкулов

община
Трън

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

С Т Р. 1 0 7   
Обхват на
ограничението

01866 Момчил Ангелов Стоянов

община
Луковит

03679 Надежда Велкова Игнатова

Столична
община

04766 Надя Иванова Бабунска

община
Пловдив

00863 Невяна Илиева Иванчева

община
Плевен

02023 Никола Георгиев Ликоманов общини
Малко
Търново
и Приморско
00227 Никола Димитров Черняев

община
„Родопи“

05577 Николай Димитров Николов община
Банско
03030 Николай Иванов Орешков

община
Несебър

03269 Николай Иванов Симеонов

община
Върбица

04525 Николай Илиев Антонов

община
Генерал
Тошево

01097 Николай Йорданов Манолов

община
Гърмен

03064 Николай Красимиров Куцаров община
Ветрино
01654 Николай Кръстев Малаков

община
Велико
Търново

01063 Николай Младенов Младенов общини
Панагюрище и
Стрелча
01757

Николай Цветков Нанков

общини
Kриводол
и Хайредин

04993 Николета Андреева Добрева

община
Борово

01018 Нина Стефанова Желева

община
Стара Загора

00929 Нонка Димова Николова

община
Джебел

01644 Огнян Йорданов Карастоянов община
Златарица
01133 Олга Викторовна Парпулова

община
Лесичово

01895 Павел Йорданов Михайлов

общини
Бобошево
и Тетевен

С Т Р.
Рег.
№
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ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

03788 Павла Тончева Тончева

община
Хасково

02827 Ралица Христова Михайлова

04605 Павлета Руменова Пеловска

Столична
община

05067 Росен Стефанов Чанков

01907 Пенка Асенова Господинова

община
Бойчиновци

03639 Петко Валентинов Проданов община
Септември
02047 Петко Петров Гечев

02820 Петър Владимиров Петров
01755

община
Приморско
община
Пловдив

Петър Димитров Червеняшки община
Бяла Слатина

01025 Росица Бенева Мъглова-Войчева
03387 Румен Стефанов Стефанов

01932 Румен Величков Иванов

02033 Румяна А нгелова ИвановаНиколова
02267 Румяна Стоилова Пенева-Иванова
00617 Светла Иванова Радулова

01524 Петър Николов Петров

община
Добрич

02229 Светозар Кръстев Рашков

01723 Петър Огнянов Петров

община
Брезник

02216 Светослав Иванов Иванов

02181 Петър Радков Каменов

общини
Георги
Дамяново
и Брусарци

01830 Светослав Иванов Фъсов
04582 Силвия Димитрова Петрова
04727 Силвия Христова Славова

02208 Петър Стоянов Гигов

община
Калояново

01662 Пламен Иванов Станчев

общини
Брегово
и Ново
село

02536 Симеон Борисов Симеонов

00582 Пламен Ламбрев Попов

община
Сливница

02243 Пламен Милчев Стоянов

общини
Оряхово
и Вършец

01892 Славка Петкова Петкова-Орманкова
03310 Станимир Чавдаров Бурназов

00976 Пламен Тотев Маринов

общини Две
могили,
Тутракан
и Борово

00174 Пламенка Георгиева Цачева- община
Агалова
Червен
Бряг
01487 Радка Василева Стефанова

община
Брезово

04717 Радост Желева Кръстева

община
Варна

03167 Ралица Румянова Лозанова

община
Ябланица

01331 Слави Христозов Славов

01145

Станислав Петров Луков

04742 Стела Георгиева Скрижовска
05246 Стела Илиева Ламбова

01876 Стефан Христов Обрешков
01893 Стефанка Панайотова Очипалска
05323 Стоян Георгиев Петков
00741 Стоян Костов Жечев

БРОЙ 16
Обхват на
ограничението
община
Челопеч
община
Кресна
община
Раднево
община
Пазарджик
община
Долна
баня
община
Стамболийски
община
Ихтиман
община
Плевен
община
Созопол
община
Садово
община
Раковски
община
Аксаково
общини
Хитрино
и Провадия
Столична
община
община
Пловдив
община
Дупница
община
Аксаково
община
Ардино
Столична
община
община
Приморско
община
Кубрат
община
Трекляно
община
Аксаково
общини
Ямбол и
Болярово

БРОЙ 16
Рег.
№

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

03856 Стояна Александрова Чавдарова
05239 Танер Давуд Моллаахмед

01148 Таня Иванова КатранджиеваЛатунова
01535 Татяна Любенова Нейкова
04813 Тихомир Огнянов Райчев
01533 Тодор Анреев Енев

04511 Тодор Емилов Динев
01984 Томи Димитров Томов

00185 Тошо Стефанов Станев

04347 Харалан Костов Йовчев
03674 Христина Славчева Райчева
05240 Христина Хараламбиева Чангулева
02379 Христо Вълчев Петков
02218 Христо Милчев Илиев
01629 Цветан Илиев Радев
05544 Цветан Нейков Иванов
01640 Цветанка Йорданова Василева
03619 Чавдар Найденов Спасов
04889 Юлиан Мирославов Павлов
01873 Юлияна Иванова Агушева

03519 Яна Димитрова Желязкова
04508 Яна Светлозарова Рафаилова

05372 Яна Тенчева Банева

Обхват на
ограничението
община
Кюстендил
община
Кърджали
община
Крумовград
община
Шабла
община
Бургас
община
Велинград
община
Симитли
община
Димитровград
община
Долни
Дъбник
община
Бургас
Столична
община
Столична
община
община
Пловдив
община
Грамада
община
Сухиндол
община
Казанлък
община
Севлиево
община
Враца
община
Свищов
общини
Угърчин
и Летница
община
Пловдив
общини
Каолиново и
Венец
община
Хасково

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9   

ТОМ ЧЕТВЪРТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ПО ПАРКОУСТРОЙСТВО
Рег.
Име, презиме, фамилия
№
04180 Александър Борисов Шопов
03907 Александър Любенов Александров
04042 Александър Манчев Калев
04163 Александър Петров Недев
03913 Ангел Димитров Богданов
03951 Ани Иванова Цонинска
04040 Анна Димитрова Динева-Дундакова
04101 Анна Стоянова Бакалова
04128 Анриета Генчева Георгиева
04872 Атанас Марчев Палов
04026 Атанас Петров Стоянов
03881 Биляна Иванова Иванова
04097 Биляна Огнянова Димитрова
04366 Бистра Радославова Василева
05617 Богдан Рашков Робев
04212 Борислава Любомирова Григорова
03982 Боряна Артинова Татеосова
05097 Боряна Ангелова Ташева-Иванова
04675 Валентина Александрова Леонтиева
03960 Ваня Димитрова Кирилова
03974 Ваня Младенова Иванова
04043 Васил Асенов Стефанов
04105 Васил Димитров Найденов
03878 Васил Стефанов Василев
05320 Василена Георгиева Тулешкова
04144 Велина Симеонова Симеонова
03953 Веляна Константинова Найденова
04920 Венета Тодорова Георгиева
03961 Венета Тодорова Тенчева
05519 Венцислав Иванов Андонов
04030 Вера Георгиева Дянкова
04074 Вероника Крумова Алексиева
06138 Весела Тодорова Дръндева
04014 Веселин Белчев Василев
05957 Веселин Йорданов Йорданов
04126
03887
03914
03963

Веселин Малинов Шахънов
Веселин Петров Рангелов
Веселин Янков Хаджиев
Веселина Иванова Кирова

03942 Веселина Костова Калайкова

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

Рег.
Име, презиме, фамилия
№
03940 Веселина Маринова Бацова
04085 Веселина Спасова ЗарковаВладимирова
04644 Виктор Венциславов Христов
03975 Виктор Димитров Шонев
04021 Виктория Георгиева Ружева
03891 Владимир Цондев Щилиянов
04055 Галина Атанасова Стоянова
04037 Галина Георгиева Николова
04165 Галина Иванчева Янчева
03915 Галина Христова Рачева
03945 Ганчо Иванов Бакалов
04009 Георги Емилов Иванов
04307 Георги Захариев Кръстев
04213 Георги Любомиров Шебов
04006 Григор Георгиев Перчиклийски
04832 Даниел Ристоманов
06000 Даниела Венциславова Стайкова
03885 Даниела Климентова Хараламбиева
05728 Даниела Красимирова Кавалджиева
03902 Даниела Петрова Гинчева
05404 Дарина Кирчева Димитрова
03910 Деница Георгиева Мишева
04048 Деница Иванова Русева
04137 Деница Маринчева ТопчиеваДенева
03925 Деница Руменова Димитрова
05819 Десислав Георгиев Евлогиев
04211 Десислава Веселинова Вълева
04290 Десислава Георгиева Деведжиева
04071 Десислава Георгиева Кашкавалджиева
04133 Десислава Иванова Данчева
05175 Десислава Николаева Танчева
04024 Диана Стоянова Чолакова
04083 Диана Красимирова Рангелова
03930 Диана Стефанова Копринска
03980 Димит ринка Иванова Берберова
05112 Димитър Петров Милушев
04155 Димо Михайлов Петров
01283 Димо Михалев Димов
04066 Добрина Георгиева Андреева
04883 Добромира Гачева Лулчева
03879 Донка Михайлова Диловска
04084 Драгомир Младенов А постолов
04341 Драгомир Славчев Андонов

ВЕСТНИК
Рег.
№
03900
05774
04020
05018
04198
04900
05533
03965
04050
03892
04016
04715
04044
03911
05515
04092
03935
04011
05718
03883
03904
03931
04253
03983
04455
04103
05275
03905
04076
05796
04003
04174
05806
04229
03896
04166
05114
03894
04475
04022
04125
03985
04140
03966
04251
04068

Име, презиме, фамилия
Ева Илиева Нешева-Кръстева
Евдокия Стефанова Борисова
Евелина Веселинова Пилукова
Екатерина Иванова Антова
Елена Иванова Желева-Богданова
Елена Иванова Новкиришка
Елена Сергеева Младенова
Елица Данаилова Христова
Елка Ганчева Ганчева
Емил Николов Галев
Емил Юлиянов Георгиев
Жана Георгиева Иванова
Жечка Петрова Георгиева
Живко Борисов Антов
Златина Дончева Христова
Златина Костова Попова-Юзбашиева
Зорка Андонова Лилова
Ивайло Димитров Мизов
Ивайло Динков Николов
Ивайло Свиленов Гогов
Иван Ангелов Голомехов
Иван Божидаров Мустаков
Иван Георгиев Чолаков
Иван Пеев Райков
Иван Цветков Узунов
Ивелина Бориславова Радилова
Иглика Василева Недялкова
Иглика Недялкова Минчева
Илия Рангелов Керкенезов
Илиян Григоров Илиев
Илияна Владимирова Петрова
Илона Стоянова Коцопулос
Йоана Георгиева Георгиева
Йоанна Петрова Стойкова
Йордан Стефанов Караколев
Йорданка Маринова Григорова
Ирена Йорданова Миткова
Ирена Красимирова Йорданова
Ирена Стефанова Стойнева
Ирина Стефанова Генова
Ирина Александрова Главинова
Ирина Йорданова ИвановаВасилева
Ирина Начкова Йорданова
Калинка Георгиева Даракчиева
Калинка Павлова Павлова
Калинка Цветанова Станкова

БРОЙ 16

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

Рег.
Име, презиме, фамилия
№
04086 Камен Иванов Каменаров
03943 Камен Любомиров Попов
06086 Катерина Пламенова Храненикова
05891 Катерина Райчева Ликуриева
03958 Катя Иванова Цветкова
03908 Катя Михайлова Такова
03987 Констанца Димитрова Деянова
04038 Корнелия Константинова Маторова-Харитонова
04200 Красимир Златков Куюмджиев
05074 Кристина Бянова Бянова
03999 Кристина Димитрова Андреева
04177 Лена Емилова Георгиева
04139 Лидия Христова Христова
05035 Лилия Красимирова Язова
04053 Лилияна Николова Георгиева
04095 Любима Димитрова Карачева
03988 Любомир Тодоров Иванов
03917 Мариана Евгениева Чакърова
04801 Мариета Стойчева Литарска
04001 Марин Николов Мерекьов
03993 Марин Радославов Койнов
04100 Марина Жекова Матева
04010 Мария Борисова Михайлова
04081 Мария Валентинова Станкова
03955 Мария Иванова Узунова
03912 Мария Илиева Генова
05071 Мария Неделчева Попова
06011 Мария Огнянова Василева
05709 Мария Петрова Стефанова
05431 Мария Петрова Цветанова
05729 Мария Пламенова Цекова
04138 Мария Райкова Грънчарова
03957 Мария Стефанова Гуркова
04208 Марияна Георгиева Йорданова
05818 Марияна Костадинова Димитрова
04641 Марта Кирилова Костова
03984 Маруся Йорданова Нокова
03981 Мая Георгиева Чолева-Чакърова
04073 Мая Йорданова Томова
03938 Мая Райкова Попова
05741 Методи Божидаров Рударски
03970 Миглена Василева Карамочева
04127 Милен Динков Сариев
04495 Милена Григорова Тренин
03906 Милена Йорданова Иванова
04367 Мина Петрова Янакиева
04096 Мирела Йорданова Димитрова-Дуйар

ВЕСТНИК
Рег.
№

Име, презиме, фамилия

03899 Мирослава Гунева Николова
04000 Мирослава Николова Мерекьова
04046 Митко Грозев Грозев
04141

Митко Иванов Начев

03998 Младен Чавдаров Танов
04173 Надежда Николаева Харизанова-Панталеева
03924 Надежда Петрова Папазова
03978 Надя Емилова Попова
04052 Надя Станиславова Делчева
03890 Наталия Бориславова Борисова
04054 Николай Георгиев Михайлов
03897 Николай Костадинов Костадинов
05751 Николай Ясенов Николов
04056 Николина Николова Савова
04134 Нина Тодорова Ангелова
05648 Ния Иванова Иванова
04132 Павел Тодоров Симеонов
04049 Павлина Валентинова Николова
05132 Палмина Илиева Пакратян
05493 Паула Веселинова Малковска
04131 Пенчо Кръстев Добрев
04183 Петя Димитрова Нановска
04099 Петя Костадинова Гроздева
05480 Петя Красимирова Терзиева
04497 Пламен Антонов Ненов
04025 Пламен Влаев Матеев
04008 Радка Денчева Недялкова-Иванова
05095 Радоил Дончев Рапалов
03933 Ралица Николаева Павлова
03920 Ралица Стоянова Танкова-Богданова
03882 Рая Любенова Борисова
04175

Регина Николаева Лазарова

03956 Росен Ангелов Гурков
03948 Росица Петрова Петрова
06017 Румен Бърнев Бърнев
04060 Румен Димитров Низамов
04453 Сава Тодоров Караманолов
03992 Саша Светлозарова Рулинска
03901 Светла Огнянова Маркова
04088 Светла Стоянова Сотирова
04082 Светлана Викторовна А нисимова

С Т Р. 1 1 1   

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Рег.
Име, презиме, фамилия
№
04793 Светозар Славов Николов
05378 Светослав Петров Стойнев
04089 Свобода Константинова Джелебова
05548 Силвена Тончева Стойкова
04187 Силвия Николаева МаджароваХорозова
04017 Силвия Петрова Дряновска
04474 Симеон Георгиев Георгиев
04098 Симеон Михалев Божилов
04045 Снежинка Димитрова Христова
04135 Снежка Асенова Каратотева
03937 Соника Любомирова
Дертлийска
04087 Соня Христова Христева-Петкова
03973 Спартак Любенов Киров
04012 Ставри Фотев Фотев
03923 Станимир Христов Шаламанов
03895 Стефан Василев Стефанов
06085 Стефан Димитрoв Милев
03986 Стефка Ангелова Ангелова
04057 Стефка Тодорова Станчева
05807 Стилиян Руменов Борисов
06012 Стойка Костадинова Русева
04153 Стоя Тодорова Иванова
03939 Стоян Йорданов Йорданов
04149 Теодора Иванова Ангелова
04419 Теодора Иванова Михова
04145 Теодора Николова Бонева
04204 Теодора Христова Минчева
04002 Тодор Руменов Каменов
04039 Тодор Славчев Добрев
04227 Тодорка Иванова Русева
03893 Фани Светославова Ичева
04205 Христина Димитрова Гераскова
04015 Христина Стефанова Киримидчиева
04077 Христо Димитров Трендафилов
05605 Христо Иванов Ангелов
04184 Христо Недялков Недялков
04556 Цанко Василев Коцев
04079 Цветан Ангелов Цветанов
04129 Цветан Лозанов Иванов
03941 Цветана Михайлова Бозарова
05775 Цветелина Любомирова Дойчева
04365 Цветелина Николова Йорданова
03968 Ценка Пенкова Кунева
04436 Чана Стефанова Лозева
05375 Яна Иванова Божкова

ВЕСТНИК

БРОЙ 16

ТОМ ЧЕТВЪРТИ, РАЗДЕЛ ВТОРИ – ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
СЪГЛАСНО ЧЛ. 230, АЛ. 3 И 4 ОТ ЗУТ
Обхват на
Рег.
Име, презиме, фамилия
ограниче№
нието
04070 Амада Богомилова Колчева
община
Пловдив
04821 Анатоли Цветанов Цветков
община
Кюстендил
03928 Асен Петров Илиев
община
Перник
04047 Валентин Георгиев Уруков
община
Варна
04938 Десислава Станиславова Спа- община
сова
Търговище
04176 Емилия Николова Кючукова община
Сливен
03972 Илияна Атанасова Младенова- община
Павлова
Божурище
03949 Ирена Иванова Пелова-Алек- Столична
сандрова
община
04291 Мария Петкова Грозева
Столична
община
04230 Никола Христов Попкоста- община
динов
Гоце
Делчев
03996 Радка Ангелова Якимова
Столична
община
04210 Радка Грудева Тодорова
община
Ямбол
04032 Румяна Илиева Тодорова
община
Варна
04152 Светлана Климентова Танева община
Бургас
03922 Соня Славчева Георгиева
община
Пловдив
03898 Стоянка Недкова Гигова
Столична
община
ТОМ ПЕТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – УРБАНИСТИ
С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСК А
ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО УСТРОЙСТВЕНО
ПЛАНИРАНЕ
Рег.
Име, презиме, фамилия
№
04410 Ангел Петров Буров
05703 Антон Сашев Астаков
04498 Бойко Минчев Кермекчиев
04270 Виргиния Кръстева Симеонова
00198 Георги Иванов Селенски
06116 Иван Стефанов Цвикев
05258 Любомир Георгиев Петров
05429 Михаил Антоанов Николов
04330 Надежда Петкова Петкова
04767 Нурхан Шукри Реджеб
05472 Петко Стефанов Маринов
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Рег.
Име, презиме, фамилия
№
04331 Петя Тодорова Янчовичина
05688 Симеон Василев Луков
05658 Стела Любомирова Лишкова
00661 Стефан Иванов Даскалов
ТОМ ПЕТИ, РАЗДЕЛ ВТОРИ – УРБАНИСТИ
С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСК А
ПРАВОСПОСОБНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 230,
АЛ. 3 И 4 ОТ ЗУТ
Обхват на
Рег.
Име, презиме, фамилия
ограниче№
нието
05131 Беата Николова Цонева
Столична
община
06018 Цвета Сашева Славчева
община
Велико
Търново
1065
5. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ обявява, че е издал на „Булгартрансгаз“ – Е А Д, С офи я, Ра зрешен ие за с т роеж
№ РС-5 от 14.02.2019 г. за обект: „Разширение
на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция
„Странджа“, етап: „Газоизмервателна станция
„Странджа“, в имот № 001119 по КВС, землище
на с. Горска поляна, община Болярово, област
Ямбол, при условията на чл. 60 от АПК. Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 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 обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
1202
6. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РС-4
от 6.02.2019 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-43 от 22.06.2018 г. (ДВ, бр. 57 от
2018 г.) за обект: АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“: участък от км 360+950
до км 361+200, участък от км 361+540 до км
361+847 и пътна връзка на пътен възел „Благоевград-юг“ – пътен възел – І-1 (Е79), подобекти:
изменение на технически я проект на пътен
надлез Покровник при км 361+006 и мост над
р. Логодашка при км 361+700.5 (км 361+660 по
изменен технически проект), при условията на
чл. 60 от А дминистративнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 149, ал. 4 от ЗУ Т заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
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от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
1168
138. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, съобщава, че
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С190022-0910000074/7.02.2019 г. възлага на Донка Пелагиева
Захариева с адрес: София, ж.к. Гоце Делчев
№ 67, ет. 6, ап. 28, следните недвижими имоти, намиращи се в София, район „Триадица“,
местността Манастирски ливади-изток, кв. 64,
в жилищен комплекс „20 БОРА“. Самостоятелен
обект, намиращ се в сграда № 7 – 1. Апартамент
№ 403 В с идентификатор 68134.1006.848.7.57,
намиращ се на четвърти етаж в секция „В“,
който обект се състои от дневна с кухненски
бокс, спалня, баня с тоалетна, тоалетна, антре
и тераса, със застроена площ 84,77 кв. м, при
г раниц и на апар тамен та: двор, ка лкан със
секция „Г“, апартамент № 402 В, входна площадка – коридор на секция „В“ и апартамент
№ 404 В заедно с припадащите му се 1,13 %
идеални части от общите части на тази част от
комплекса, състояща се от секция „А“, секция
„Б“ и секция „В“ (без подземните гаражи в тези
секции), които, изчислени в квадратни метри,
представляват 12,73 кв. м, като общата квадратура на апартамента с включени идеални части
е 97,50 кв. м заедно с 1,13 % идеални части от
правото на строеж върху мястото за тази част
от комплекса, състояща се от секция „А“, секция „Б“ и секция „В“ (без подземните гаражи
в тези секции), и заедно с принадлежащото му
мазе № 22А, намиращо се на второ ниво в общия
сутерен на секция „А“, секция „Б“ и секция „В“,
с площ 6,30 кв. м, при граници на мазето: от
три страни коридор и машинно помещение. При
граници на имота по кадастрална карта: съседни
самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж:
68134.1006.848.7.58, 68134.1006.848.7.56; под обекта:
68134.1006.848.7.53; над обекта: 68134.1006.848.7.61.
2. Паркомясто № 23 Л, намиращо се на първо
ниво в общия сутерен на секция „Л“ и секция „М“, което паркомясто е с площ 12,50 кв. м,
при граници на същото паркомясто: маневрено
пространство, паркомясто № 21 Л, двор, мазе
№ 16 Л и коридор, заедно с припадащите му се
0,29% идеални части от общите части на общия
подземен паркинг на комплекса, който е с обща
площ 9504,27 кв. м и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на секция „Д“, и секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в секция „И“,
и секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен  – второ ниво на секция „Л“ и секция „М“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на секция „Н“ и секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво на секция (подземен
паркинг) „С-2“, които идеални части, изчислени
в квадратни метри, представляват 15,29 кв. м,
като общата к вадрат у ра на парком ястото с
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включени идеални части е 27,79 кв. м, и заедно
със съответните идеални части от правото на
строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот, върху който се изгражда подробно
описаният по-горе комплекс.
1008
141. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, съобщава, че
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С190022-0910000075/7.02.2019 г. възлага на Пламен Красимиров Христов с адрес: София, ж.к. Хиподрума,
бл. 129, вх. В, ет. 3, ап. 65, следните недвижими
имоти, намиращи се в София, район „Триадица“,
местността Манастирски ливади-изток, кв. 64, в
жилищен комплекс „20 БОРА“. Самостоятелен
обект, намиращ се в сграда № 6 – 1. Апартамент
№ Л 203 с идентификатор 68134.1006.848.6.6,
намиращ се на втори етаж в секция „Л“, на
кота +2,90 м, който обект се състои от дневна
с кухненски бокс, три спални, три бани с тоалетна, антре и една тераса, със застроена площ
136,25 кв. м, при граници на апартамента: двор,
апартамент № Л 202, входна площадка – коридор, и апартамент № Л 204 заедно с припадащите
му се 3,40% идеални части от общите части на
тази част от комплекса, състояща се от секция
„Л“ и секция „М“ (без подземните гаражи в
тези сек ции), които изчислени в к вадратни
метри, представляват 24,07 кв. м, като общ ата
квадратура на апартамента с включени идеални
части е 160,32 кв. м, заедно с 3,40 % идеалн и
части от правото на строеж върху мястото за
тази част от комплекса, състояща се от секция
„Л“ и секция „М“ (без подземните гаражи в тези
секции), и заедно с принадлежащото му мазе
№ 30 Л, намиращо се на второ ниво в общия
сутерен на секция „Л“ и секция „М“, кота -7,40
м, с площ 4,12 кв. м, при граници на мазето:
мазе № 29 Л, паркомясто № 45 Л, паркомясто
№ 46 Л, мазе № 31 Л, машинно помещение и
паркомясто № 38 Л. При граници на имота по
кадастрална карта: съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 68134.1006.848.6.5,
68134.1006.848.6.7; под обекта: 68134.1006.848.6.2;
над обекта: 68134.1006.848.6.10. 2. Паркомясто
№ 35 Л, намиращо се на второ ниво в общия
сутерен на секция „Л“ и секция „М“, което
паркомясто е с площ 12,50 кв. м, при граници
на същото паркомясто: паркомясто № 36 Л,
маневрено пространство, мазе № 26 Л и двор,
заедно с припадащите му се 0,29 % идеални
части от общите части на общи я подземен
паркинг на комплекса, който е с обща площ
9504,27 кв. м и се намира в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на секция „Г“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на секция „Д“, и секция „Е“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на секция „Ж“,
в сутерена, който е на едно ниво в секция „И“,
и секция „К“, в сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво на секция „Л“ и секция „М“, в
сутерен – първо ниво, и в сутерен – второ ниво
на секция „Н“ и секция „П“, в сутерен – първо
ниво, и в сутерен – второ ниво на секция (подземен паркинг) „С-1“, и в сутерен – първо ниво,
и в сутерен – второ ниво на секция (подземен
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паркинг) „С-2“, които идеални части, изчислени
в квадратни метри, представляват 15,29 кв. м,
като общата к вадрат у ра на парком ястото с
включени идеални части е 27 кв. м, и заедно
със съответните идеални части от правото на
строеж върху гореописания урегулиран поземлен имот, върху който се изгражда подробно
описаният по-горе комплекс.
1009
738. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № С180022-091-0001005 от 21.12.2018 г.
възлага на Вилиян Илиев Марков с постоянен
адрес: Ямбол, ул. Йордан Йовков № 028, ет. 3,
ап. 009, следния недвижим имот: недвижим имот,
намиращ се в сграда, изградена като апарт хотел
„Уайтууд лодж“, местност Страгите в землището
на гр. Банско, община Банско, област Благоевград, представляващ самостоятелен обект с
идентификатор 02676.156.21.1.72 в сграда № 1,
построена в поземлен имот с площ 2341 кв. м,
с идентификатор 02676.156.21 по кадастралната
карта на гр. Банско, намиращ се на ниво сутерен, със застроена площ 40 кв. м, състоящ се
от едно помещение с предназначение – за ски
гардероб, ведно с 4,14 кв. м идеални части от
общите части на сградата.
1066
340. – Националната агенция за приходит е, Тери т ориа л на д и рек ц и я – Софи я, офис
Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С19 0 010 - 0 91- 0 0 0 0 0 71/6.0 2 .2 019 г. в ъ з л а г а
на Спас Китанов с адрес за кореспонденция:
Кюстендил, ул. Македония № 26, вх. Б, ет. 7,
aп. 36, следния недвижим имот, състоящ се от
урегулиран поземлен имот с площ 1100 кв. м,
парцел V, имот планоснимачен № 107 в квартал 9, ведно с построените в него обекти, както следва: сграда (магазин) 174 кв. м, фурна
300 кв. м и трафопост 90 кв. м, при съседи: от
две страни – улици, имот на Цв. Ж. и Г. Ж.,
намиращи се в с. Гюешево, ул. Румяна войвода
№ 9, област Кюстендил. Имотът е закупен за
сумата 16 520,99 лв. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението за
възлагане и същото подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по
местонахождение на имота.
1218
10. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с постановление № 7 от 4.02.2019 г. за възлагане на
недвижим имот възлага на купувача Христо
Станев с адрес – Сливен, ж.к. Стоян Заимов
90, следния недвижим имот, отнет в полза на
държавата с влязло в сила на 29.06.2010 г. решение № 17 от 25.02.2010 г. по гр.д. № 714/2008 г.
по описа на Ок ръж ни я съд – Бу ргас, представл яващ поземлен имот с идентификатор
67338.541.42 по кадастралната карта и кастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-31
от 9.04.2006 г. на изпълнителния директор на
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Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(АГКК), съгласно скица на поземлен имот № 15
386195/7.09.2015 г. (презаверена на 11.10.2016 г.),
изда дена о т С л у жбата по г еодези я, к ар т о графия и кадастър (СГКК) – Сливен, с адрес на
имота в квартал Клуцхор, гр. Сливен, п.к. 8800,
площ 137 кв. м, с трайно предназначение на
територията: урбанизирана, и начин на трайно
ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма,
при съседи: 67338.541.27, 67338.541.44, 67338.541.43
и 67338.541.41, а съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 131, т. IV,
peг. № 4747, дело № 531/30.08.2007 г. на Катя
Тодорова – нотариус, вписан под № 126 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие – PC – Сливен (вписан в имотния регистър,
воден от Службата по вписванията – Сливен, по
персоналната партида на Валентин Кръстев с
№ дв. вх. рег. 6908/31.08.2007 г.), и влязло в сила
Решение № 17/25.02.2010 г. по гр.д. № 714/2008 г.
на Окръжния съд – Бургас, граждански състав.
Недвижимият имот е със стар идентификатор
УПИ XI, кв. 220, отреден за КОО по ПУП на
кв. Клуцхор, гр. Сливен. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
от ДОПК собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
1263
78. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № С190015-091-0000060/5.02.2019 г. възлага на „Албена Симеонова 1“ – ЕООД, ЕИК
114631877, представлявано от Албена Симеонова
Върбанова, с адрес: с. Любеново, ул. Лазар Деков № 8, следния недвижим имот: урегулиран
поземлен имот с пл. № І-387 в кв. 156-а, намиращ се в с. Въбел, община Никопол, с площ на
имота 2280 кв. м заедно с построените в него:
масивна двуета ж на сг ра да (т ърговск и комплекс) с дискотека – 80 кв. м, намираща се на
приземния етаж; ресторант с площ 150 кв. м,
намиращ се на първия етаж; смесен магазин с
площ 100 кв. м и канцеларии с площ 140 кв. м,
намиращи се на втория етаж, заедно с лятна
градина с площ 200 кв. м, с граници от три
страни – улици, Неделчо Патриков, а съгласно
скица № 108 от 15.08.2017 г., издадена от Община
Никопол – съседи: от три страни – улици, УПИ
ІІ-387 на Наташа Георгиева Кънчева. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд
по местонахождението на имота.
1264
19. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Кардиология“ – едно място за цивилен служи-
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тел за нуждите на клиника „Интензивна терапия“,
Катедра по кардиология, интензивна терапия и
вътрешни болести на МБАЛ – София. Срок за
подаване на документите – 2 месеца от датата
на обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Изиск вани ята към у частниците в
конкурсите и необходимите документи ще бъдат
публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg.
За повече информация: отдел „Учебна и научноизследователска дейност“, тел.: 02/9225130.
1176
247. – Академията на МВР – София, обявява
конкурс за заемане на 2 академични длъжности
доцент за държавни служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за МВР в област на висшето
образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност,
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство“, учебни
дисциплини „Полицейско право“, „Опазване на
обществения ред“ и „Контрол на общоопасните
средства“, в катедра „Оперативно-издирвателна
дейност“ към факултет „Полиция“ със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от
кандидатите се счита датата на завеждането
им в деловодството на Академията на МВР на
адрес: София, бул. Александър Малинов № 1.
Изискванията към кандидатите и необходимите
документи са публикувани на сайта на академията. Документи и справки – на тел. 02/9829 202.
1071
278. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„А нестезиологи я и интензивно лечение“, за
ну ж дите на Катедрата по анестезиологи я и
интензивно лечение на база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ
„Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, бул. Пенчо Славейков
№ 52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел. 02/9230 570.
1147
279. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“, за нуждите
на Катедрата по анестезиология и интензивно
лечение – един за база Отделение за интензивно
лечение на неврологични заболявания към Клиниката по анестезиология и интензивно лечение
към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, и един
за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Пенчо Славейков № 52А – в сградата на
УМБАЛ „Света Екатерина“, тел. 02/9230 570.
1148
280. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
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доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Белодробни
болести“, за нуждите на Катедрата по белодробни
болести на база Втора терапевтична клиника
към МБАЛББ „Света София“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, бул. Акад.
Иван Гешов № 19, МБАЛББ „Св. София“ – ЕАД,
База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая
36, тел. 02/80 54 202, от 8 до 16 ч.
1149
281. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Белодробни болести“, за нуждите на Катедрата
по белодробни болести – един за база Първа терапевтична клиника и един за база Клиника по
детска фтизиатрия към МБАЛББ „Света София“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Акад. Иван Гешов № 19, МБА ЛББ „Св.
София“ – ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки
ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202, от 8 до 16 ч.
1150
282. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Ортопедия и травматология“, за нуждите на
Катедрата по ортопедия и травматология на база
Клиника по ортопедия и травматология към
УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1614, бул. Н. Петков
№ 56, при техническия секретар на катедрата –
Р. Кехайов, тел. 02/81 81 621.
1151
283. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Нефрология“, за нуждите на Катедрата по нефрология – един за база Клиника по нефрология
и трансплантация към УМБАЛ „Александровска“ и един за база Клиника по нефрология
към УМБА Л „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Г. Софийски № 1, Клиника по нефрология
и трансплантация, УМБАЛ „Александровска“,
тел. 02/9230 507.
1152
284. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Сърдечно-съдова хирургия“, за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна
кардиология на база Клиника по кардиохирургия
към УМБАЛ „Света Екатерина“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
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Документи и справки: София 1431, бул. Пенчо
Славейков № 52А, тел. 02/9159441; 02/9159717.
1153
285. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Педиатрия“, за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Детска клиника към УМБАЛ
„Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки: София 1606, бул. Акад. Иван Гешов
№ 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р
Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.
1154
286. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Обща хирургия“, за нуждите на Катедрата по
обща и оперативна хирургия на база Клиника
по обща и чернодробно-панкреатична хирургия  
към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, секретариат на Катедрата по обща и
оперативна хирургия, УМБАЛ „Александровска“,
тел. 02/9230 650.
1155
287. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Хранене и диететика“, за нуждите на Катедрата
по хигиена, медицинска екология и хранене, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
ул. Здраве № 2 – Анатомичен блок, ет. 1, стая
№ 1, тел. 02/9172 617, 0887 419 381 – Димитрова.
1156
288. – Медицинският университет – София,
Медицинск и факултет, обя вя ва кон к у рс за
един доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Ендокринология“, за нуждите на Катедрата по
ендокринология и геронтология на база УСБАЛЕ
„Акад. Иван Пенчев“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 11,
тел. 02/895 60 01.
1157
527. – Техническият университет – Габрово,
на основание Решение № 341 от 21 май 2018 г.
на МС и решение на академичния съвет от
12.02.2019 г. преобявява конкурс за прием на докторанти, редовна и задочна форма на обучение,
за учебната 2018/2019 г. по следните докторски
програми: редовна форма на обучение: професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
докторски програми: Технология на машиностроенето – два броя; Рязане на материалите и
режещи инструменти – един брой; Металорежещи машини и системи – един брой; Машини
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и съоръжения за леката промишленост – един
брой; Приложна механика – два броя; Теория
на механизмите, машините и автоматичните
линии – един брой; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
докторска програма: Индустриална електроника – един брой; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
докторск и програми: Компют ърни системи,
комплекси и мрежи – два броя; Автоматизация
на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране – един брой; Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление – два броя; професионално направление
5.4. Енергетика, докторска програма: Промишлена топлотехника – един брой; задочна форма
на обучение: професионално направление 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика,
докторски програми: Електромеханика – един
брой; Светлинна техника и източници на светлина – един брой; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
докторск и програми: Компют ърни системи,
комплекси и мрежи – един брой; Автоматизация
на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране – един брой; Автоматизирани
системи за обработка на информация и управление – един брой. Необходими документи: заявление, автобиография, диплома за придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея. Срок за подаване
на документи: 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. За справки: Технически
университет – Габрово, ул. Хаджи Димитър № 4,
Научно развитие, тел.: 066/827-238.
1255
151. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4. Науки
за Земята, научна специалност „Сеизмология
и вътрешен строеж на Земята“, за нуж дите
на департамен т „Сеизмолог и я и сеизми чно
ин женерство“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института – София
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 02/979 3322.
1257
464. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД,
София, обявява конкурс за един професор в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Неврохирургия“,
за нуждите на Клиниката по неврохирургия.
Срок за подаване на документите: 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – София, бул. Тотлебен № 21, тел. 02/9154 400.
1136
19. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Отвеждане на постоянно
течащи води от водосбора на манастирско дере
извън чашата на хвостохранилище „Бухово“,
засягащ имоти в землището на с. Желява и
землището на гр. Бухово, който е изложен в
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район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Кремиковци“.
1191
592. – Столичната община на основание
чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че са издадени
заповеди за отчуждаване на недвижими имоти
на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Трасе на
главен канализационен колектор – клон II по
ул. Ем и ли ян С танев – I етап – о т ул. А ка д.
Вера Мутафчиева до ул. Асен Йорданов, район
„Триадица“, гр. София“, съгласно действащ ПУП
на м. Дървеница, одобрен със Заповед № РД-0950-401 от 11.04.2007 г. на главния архитект на
София, както следва: 1. Заповед за отчуждаване
№ СОА19-РД40-5 от 11.01.2019 г. на кмета на
Столичната община на ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1778 – незастроен, с площ
32 кв. м, представляващ реална част от поземлен
имот с идентификатор 68134.1007.979 съгласно
скица-проект за изменение на КККР, одобрени
със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на и.д.
на АГКК. Липсват данни за собственика на
отчуждавания имот. 2. Заповед за отчуждаване
№ СОА19-РД40-12 от 11.01.2019 г. на кмета на
Столичната община на ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.1792 – незастроен, с площ
40 кв. м, представляващ реална част от поземлен
имот с идентификатор 68134.1007.1105 съгласно
скица-проект за изменение на КККР, одобрени
със Заповед № РД-18-108 от 13.12.2016 г. на и.д.
на АГКК. Липсват данни за собственика на
отчуждавания имот.
1261
15. – Община Асеновград съобщава, че на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е изготвен проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за обект:
„Разширение на полски път с КИ 99087.20.8,
99087.20.102 и 99087.223.6 по кадастралната карта
на кв. Горни Воден, Асеновград“. Проектът и
придружаващата го документация са изложени
за справка в информационния център на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1233
4. – Община Варна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв. 3
и кв. 4 от устройствена зона Оз1 по ОУП на
гр. Варна, местност Голям пясък, гр. Варна, и
улична регулация от о.т. 1 до о.т. 22. Проектът
е изложен в район „Владислав Варненчик“ при
Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Варна чрез район „Владислав Варненчик“.
1234
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1. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен за
одобрение проект на ПУП – ПЗ за елементи
на т ех н и че ск ат а и нфрас т ру к т у ра „Вън ш но
ел. захранване“ и „ВиК захранване“ до имот
с идентификатор № 58222.122.48, м. Средни я
път по КК на гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен. Трасето на ел.
захранването започва от съществуващ стълб
на ВМрНН (ТП „Райко Даскалов“) до табло
ТЕПО на границата на имота. Преминава през
ПИ 58222.495.2073 – улица; ПИ 58222.120.15 – за
селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ
58222.120.14 – гори и храсти в земеделска земя, и
ПИ 58222.457.11 – за селскостопански, горски, ведомствен път. Общата площ на сервитута е 259 м 2 .
Трасето на водопровода започва от съществуващ
водопровод ∅ 100 АЦ по ул. Козлодуй, преминава през ПИ 58222.495.2073; ПИ 58222.120.15;
ПИ 58222.120.14 и ПИ 58222.457.11 – за селскостопански, горски, ведомствен път, и достига
до границата на ПИ 58222.122.48 – собственост
на в ъ з лож и т е л я. Дъ л ж и н ат а н а т рас е т о е
133 м. Проектът е изложен в Община Велики
Преслав, ул. Б. Спиров № 58, ет. 2, стая 212. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта на ПУП за елементи на техническата
инфраструктура до общинската администрация.
1235
5. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ЧИ на ПУП – ПР на с. Ялово в обхвата на ПИ с пл. № 107 от кв. 13 и на УПИ
ІІ-154 от кв. 11 с цел обособяване на нов УПИ
ІІ-107 по границите на ПИ с № 107, при което
изменение се закрива участък от нереализирана
улица от о.т. 49 до о.т. 52, обединяват се кв. 11
и кв. 13 в нов кв. 11 и се преномерират УПИ
от двата квартала, без да се променя функционалното им отреждане. Проектът се намира
в кметство Килифарево, стая 11. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1236
2. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация (ПР) в обхват ПИ
10971.511.283, урегулиран в УПИ ХХVII – „За
производствени и складови дейности“, кв. 584,
ПИ 10971.511.294, урегулиран в УПИ Х – „За магазин и склад“, и УПИ IХ – „За магазин и склад“,
ПИ 10971.511.855 и част от ПИ 10971.511.856,
урегулирани в УПИ IV – „За административностопанска сграда“, кв. 583, к-с ЗСЗ по плана на
гр. Видин, на основание чл. 15, ал. 3 и чл. 134,
ал. 2, т. 6 от ЗУТ. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в
сградата на Община Видин и да направят пис-
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мени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1145
86. – Община Генерал Тошево обявява на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, че има изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), обхващащ землищата
на селата: Люляково, Писарово и Преселенци,
общ ина Генера л Тошево, за оп редел яне на
трасето на оптична кабелна линия за пренос
на данни, интернет и телевизионни сигнали
от с. Люляково до с. Преселенци. Проектът се
намира в общинската администрация – Генерал
Тошево, звено „АННСР“, стая 412, където желаещите могат да се запознаят и да направят
възражения в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
1237
3. – Община Димово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен подробен
устройствен план – проект на (ПУП) – парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на новопроектирана помпена станция за
питейна вода, намираща се в ПИ 14489.70.3 по
КККР на с. Орешец (Гара Орешец), община
Димово. Трасето на електропровода преминава
през ПИ 14489.70.1 в сервитута на общински път
ПИ 14489.69.316 по КККР на с. Орешец (Гара
Орешец), община Димово, до урбанизираната
територия на с. Орешец (Гара Орешец), ЕКАТТЕ
14489. Проектната документация се намира в стая
212 на общинската администрация – гр. Димово.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесчен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – гр.
Димово.
1198
500. – Община Добричка, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираните територии за обект: „Преливник – бърз
отток и отводняващ канал от язовирната стена
на язовир „Смолница 2“, през землището на
с. Козлодуйци до дере Малка Смолница, община
Добричка“. Проектът за ПУП – парцеларен план,
е изложен за разглеждане в Община Добричка,
стая 229 в сградата на администрацията. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1177
82. – Община гр. Земен, област Перник, на
основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява
на всички заинтересувани лица, че е изработен
помощен план и план на новообразуваните имоти
по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ за имоти № 008123,
012040, 002030, 002044, 002016, 002029, 0022124,
0022125, 500077, 005221, 003037, 500094, 004046,
500072, 007001, 024013 на землищата на гр. Земен,
с. Пещера, с. Жабляно, с. Горна Врабча, с. Елов
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дол, с. Габров дол, с. Беренде в зона по § 4 от
ПЗРЗСПЗЗ, местности Лингурица, Царев камък,
Турски дол, Митов рид, Над Класанци, Чуклето,
Камико, Орехов дол, Адилица, Валог, Баринци,
Шурдил, Богданица и Търнивче, община Земен,
област Перник. Плановете са приети с протокол
№ 1 от 13.12.2018 г. на комисия, назначена със
Заповед № РР-17 от 7.12.2018 г. на областния
управител на област Перник. Възложител на
проекта е област Перник. Плановете се намират
в Община Земен на адрес: ул. Христо Ботев
№ 3, ет. 2, стая № 1, отдел „Техническа служба“.
В едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени искания и
възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на община Земен на
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ.
1178
124. – Община Ивайловград на основание
чл. 128, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен
план ПУП – ПР/ИПУР (изменение на план за
улична регулация) от О.Т. 12, О.Т. 13, О.Т. 14
до О.Т. 15 покрай квартали 7, 8 и 2 по ПУП на
с. Гугутка, ЕК АТТЕ 18054, община Ивайловград. Проектът е изложен за разглеждане в стая
304 в сградата на общинската администрация,
както и публикуван на интернет страницата на
Община Ивайловград. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на настоящото обявление заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Ивайловград.
1146
18. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елемент
на техническата инфраструктура за линеен обект:
„Ново МТТ 20/0,4 kV, монтирано до съществуващ ЖР стълб № 40 от ВЛ 20 kV „Тича“ в ПИ
39030.31.11 и нов ел. кабел 1 kV тип NAY2Y
4х185 мм 2 от УНН на нов МТТ, минаващ през
ПИ 39030.31.11, ПИ 39030.31.518, ПИ 39030.31.983
и ПИ 39030.31.159 до ново електромерно табло
за външно ел. захранване на „Ски писта – Каранашеви“ в ПИ 39030.31.13, м. Трите вятъра,
гр. Котел“. Проектът е изложен за запознаване
в сградата на Община Котел, пл. Възраждане
№ 1, стая № 6. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
представения проект в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ до общинската администрация.
1141
1. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните,
че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект:
„Подземни проводи – електропровод СН 20 kV,
в од о п р о в од ∅ 110 PE10 0 PN10 и н а п о р н а
БФК – м. А кротири я, г р. Несебър, ЕК АТ ТЕ
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51500, община Несебър“. Трасето на подземния
електропровод СН 20 kV започва от съществуващ
БКТП, намиращ се в ПИ 51500.503.408 по КК на
гр. Несебър, и преминава през ПИ 51500.503.331
по КК на гр. Несебър, ПИ 51500.510.70 по КК
на гр. Несебър, ПИ 51500.204.163 по К К на
гр. Несебър, м. Кокала, и ПИ 51500.204.164 по
КК на гр. Несебър, м. Кокалу. Общата дължина
на трасето е 1143,55 м. Определен е сервитут по
2,00 м от двете страни спрямо оста на трасето.
Трасето на уличния водопровод (∅ 110) започва
от водопровод, разположен в ПИ 51500.510.70
по К К на гр. Несебър, преминава през ПИ
51500.204.163 по КК на гр. Несебър, м. Кокала, и завършва в ПИ 51500.204.164 по КК на
гр. Несебър, м. Кокалу. Определен е сервитут по
3,00 м от двете страни спрямо оста на трасето
на водопровода. Общата дължина на трасето на
водопровода е 722,05 м. Трасето на подземната
БФК започва от съществуваща такава, намираща се в ПИ 51500.204.15 по КК на гр. Несебър, м. Несебър-юг, и преминава през ПИ
51500.204.164 по КК на гр. Несебър, м. Кокалу.
Общата дължина на трасето на подземната БФК
е 473,25 м. Определен е сервитут по 3,00 м от
двете страни спрямо оста на трасето. Площите с
ограничение са общо 5129 кв. м, като 223 кв. м
попадат в ПИ 51500.204.15 по КК на гр. Несебър, м. Несебър-юг; 596 кв. м попадат в ПИ
51500.204.163 по КК на гр. Несебър, м. Кокала,
и 4310 кв. м попадат в ПИ 51500.204.164 по КК
на гр. Несебър, м. Кокалу, с предназначение
на имота – Горско стопанство – местен път.
Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата
на общинската администрация – гр. Несебър,
ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 37. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Несебър.
1238
19. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
обект: „Канализационни помпени станции КПС
1 и КПС 2 и тласкател за отпадъчни води от
гр. Радомир до ПСОВ Батановци“, извън границите на урбанизираните територии за землище с. Лесковец, ЕК АТТЕ 43428, и землище на
гр. Батановци, ЕК АТТЕ 72223, община Перник,
област Перник. Трасето и сервитутът на обекта
засягат имоти – частна собственост, публична
и частна общинска собственост, и земи – държавна публична собственост. Общата дължина
на тласкателя е 8006 м, като на територията
на землище Лесковец преминава 399 м и на
територията на землище Батановци – 643 м. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до общинската администрация.
Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 5,
ет. 12, отдел „Устройство на територията“, в
сградата на Община Перник.
1266
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136. – Община гр. Радомир, област Перник,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите собственици по смисъла
на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Канализационни помпени станции КПС-1 и КПС-2 и тласкател за
отпадъчни води от гр. Радомир до ПСОВ Батановци“, на територията на гр. Радомир, ЕКАТТЕ
61577, община Радомир, област Перник. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1239
1. – Общ и на Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа
инфраструкту ра извън у рбанизираната територия – захранващ водопровод и ел. кабел до
имот с идентификатор 65348.68.33 в землището
на с. Сандрово през следните имоти: 65348.68.65,
65348.68.69 и 65348.68.100 – общинска публична
собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1252
1. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен
план за трасе на водопровод до поземлен имот
с идентификатор № 47264.75.73 в местност та
Черковник в землището на с. Марица, община
Самоков. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
1253
197. – Община гр. Сапарева баня, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава на заинтересованите страни, че е
изработен проeкт за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – подземен ел. провод – ниско напрежение, от поземлен
имот с идентификатор № 65365.35.79, местност
Над селото, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня за захранване на поземлен имот с
идентификатор № 65365.35.107, местност Фръчковица, по кадастралната карта на гр. Сапарева бан я; поземлен имот с идентификатор
№ 65365.35.181, местност Под ридо, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня; поземлен
имот с идентификатор № 65365.35.10, местност
Валявица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня и поземлен имот с идентификатор
№ 65365.35.14, местност Валявица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня в обхвата на поземлени имоти с идентификатори № 65365.35.79,
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65365.35.95, 65365.35.212 и 65365.35.193 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия картография и кадастър – София, и
поземлен имот с идентификатор № 65365.210.1011
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия картография и кадастър – София, изменена със Заповед № 18-9172 от 24.11.2015 г.,
издадена от началника на Службата по геодезия
картография и кадастър – Кюстендил, попадащ
в подотдел 139 „б“ и подотдел 139 „в“ по Горскостопански план на ТП „ДГС Дупница“, утвърден
със Заповед № 156 от 20.02.2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по горите, с възложители „Дако 15“ – ЕООД;
„Лавър – 2015“ – ЕООД; „АКОД – 15“ – ЕООД,
и „НСК Извора“ – ЕООД. Проeктът е изложен
в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня,
ул. Германея № 1, ет. 3. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да прегледат проекта и ако имат
основания, да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Сапарева баня.
1179
5. – Община Сливен на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС и чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Валентин Видинов Войков, лице, което
не може да бъде открито по постоянен и настоящ
адрес, на който е регистрирано, че е издадена
Заповед № РД-15-3054 от 20.12.2018 г. на кмета
на община Сливен за отчуждаване на част от
имот с идентификатор 67338.416.309 по кадастралната карта на гр. Сливен за реализиране
на част от улица от осова точка 1258 до осова
точка 1260 по плана за регулация на улици, на
поземлени имоти за обществени мероприятия
и устройствени зони на местност Дюлева река,
селищно образувание Изгрев, землище Сливен. Заповедта може да бъде обжалвана пред
Административния съд – Сливен, чрез Община
Сливен в 14-дневен срок от съобщаването є.
1203
6. – Община Сливен на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС и чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава
на Райна Рангелова Големанова и Кортеза Василева Кръстева, лица, които не могат да бъдат
открити по постоянен и настоящ адрес, на който
са регистрирани, че е издадена Заповед № РД-153052 от 20.12.2018 г. на кмета на община Сливен
за отчуждаване на част от имот с идентификатор 67338.416.343 по кадастралната карта на
гр. Сливен за реализиране на част от улица от
осова точка 1274 до осова точка 1282 по плана
за регулация на улици, на поземлени имоти за
обществени мероприятия и устройствени зони
на местност Дюлева река, селищно образувание Изгрев, землище Сливен. Заповедта може
да бъде обжалвана пред А дминистративния
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съд – Сливен, чрез Община Сливен в 14-дневен
срок от съобщаването є.
1204
19. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект
за изменение на ПУП (подробен устройствен
план) – ПУР (план за улична регулация), ПЗ
(план за застрояване) и ПР (план за регулация)
в обхват: части от квартали 21, 23, 24, 25, 26 и
27 от плана на гр. Ямбол – Каргон, улици между
същите квартали и улица, южно от кв. 110 по
плана на града – ЦГЧ, като част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)
за обект: „Изграждане на мост над река Тунджа
в гр. Ямбол за осъществяване на транспортна и
пешеходна връзка между Централна градска част
и ж.к. Васил Левски в гр. Ямбол“. Проектът е
изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая
302. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1240
81. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект
за изменение на действащия подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за
част от квартали 4 и 6Б по плана на гр. Ямбол – ж.к. Христо Ботев, и квартал 13 по плана
на гр. Ямбол – първи жилищен район. Проектът
е изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая
302. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1180

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Стойчо Николов
Стоев, Камен Желязков Иванов, Илия Георгиев
Велев, Явор Велинов Големанов, Борислав Пеев
Пеев, Лъчезар Йорданов Велинов, Румен Павлов
Русев, Венцислав Стойков Велев, Венцислав
Георгиев Велев, Николай Цонков Недялков и
Емил Павлов Кючуков на 20.11.2018 г., с която
се оспорват разпоредбите на чл. 44, ал. 1 и 2 от
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж,
приета с Постановление № 127 от 2 юни 2006 г.
на Министерския съвет на Република България,
по която е образувано адм.д. № 14272/2018 г.
по описа на Върховния административен съд,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 25.09.2019 г. от 14 ч.
1222
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от сдружение „Зелен Алианс“ на Постановление № 206 от
20.09.2018 г. на МС (ДВ, бр. 79 от 25.09.2018 г.) и
чл. 49 – 62 от Правилника за прилагане на Закона
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за Държавна агенция „Национална сигурност“,
приет с Постановление № 23 от 11.02.2008 г.
на МС (ДВ, бр. 17 от 19.02.2008 г.), по което е
образувано адм. д. № 13588/2018 г. по описа на
Върховния административен съд, второ отделение, което е насрочено за 14.05.2019 г. от 14 ч.
1223
А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Окръжната прокуратура – Бургас, срещу чл. 3а,
ал. 2 от Наредба № 3 от 2006 г. за опазване на
обществения ред в община Айтос, приета с Решение № 415 от 28.06.2006 г., пр. № 35; изм. с
Решение № 471 от 29.11.2006 г., пр. № 39; изм. с
Решение № 201 от 9.04.2009 г., пр. № 20; изм. с
Решение № 374 от 19.12.2009 г., пр. № 27; изм. с
Решение № 821 от 26.08.2015 г., пр. № 53; изм. с
Решение № 551 от 27.09.2018 г., пр. № 36, на
Общинския съвет – гр. Айтос. По жалбата е
образувано адм.д. № 171/2019 г., насрочено за
14.03.2019 г. от 10 ч.
1224
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, против
чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1 за поддържане на
обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост,
чистотата и приветливия вид на населените места
на територията на община Ябланица, приета с
Решение № 285 от 27.03.2014 г. на Общинския
съвет – гр. Ябланица, по който е образувано адм.
д. № 54/2019 г. по описа на Административния
съд – Ловеч, насрочено за разглеждане в о.с.з.
на 19.03.2019 г. от 14,30 ч.
1196
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е подаден протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 6, ал. 1 в частта „български“ от
Наредбата за условията и реда за установяване
на жилищни нужди, за настаняване под наем
и прода жба на общинск и ж илища на територията на община Долни Дъбник, приета с
Решение № 163 от 6.07.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Долни Дъбник, изменена с Решение
№ 194 от 27.03.2013 г. на Общинския съвет – гр.
Долни Дъбник, по който е образувано адм. д.
№ 69/2019 г. по описа на А дминистративния
съд – Плевен.
1226
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 388 по описа
за 2019 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Пловдив, против Наредбата за реда
на придобиване, управление и разпореждане с
общинска собственост на Община Сопот.
1197
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
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от прокурор при Окръжната прокуратура – Силистра, на разпоредбите на чл. 44, ал. 2, т. 2 – 3,
ал. 5, изр. 1, ал. 6 и частта „или упълномощено
от него лице“ от чл. 37, ал. 2 от Наредбата за
изграж дане и опазване на зелената система
на територията на община Алфатар, по което
е образувано адм. д. № 30/2019 г. по описа на
Административния съд – Силистра.
1225
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпил протест срещу чл. 5,
ал. 1 в частта „Български“, чл. 39, ал. 1, т. 1,
чл. 40, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1, т. 1 в частта
„или подлежат на премахване по реда на ЗУТ“
и чл. 41, ал. 5 от Наредба № 7 за определяне
реда и условията за разпореждане и контрол
на общинските жилища на Община Харманли,
по който е образувано адм. дело № 96/2019 г.
по описа на Административен съд – Хасково,
насрочено за 20.03.2019 г. от 10,15 ч.
1258
А дминистративният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
п рок у рор п ри Ок р ъж на п рок у рат у ра – Шумен, срещу чл. 9, ал. 1, т. 8 от Наредбата за
поддържане и опазване на обществения ред в
община Каспичан, приета с Решение № 610 по
протокол № 50 от 20.12.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Каспичан. Въз основа на протеста
е образувано адм. д. № 59/2019 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
11.03.2019 г. от 9,30 ч.
1207
Софийският районен съд, 92 състав, призовава Елвира Владимирова Моллова, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република
България, в качеството на ответница по гр.д.
№ 80311/2018 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, 92 състав, образувано по предявен от Юлиян Антонов
Моллов от София, ул. Хубча № 7, вх. единствен,
ет. 4, ап. 15, иск с правно основание чл. 49, ал. 1
от СК за прекратяване на сключения между тях
граждански брак поради настъпило дълбоко и
непоправимо разстройство, като същата в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
СРС, ІІІ ГО, за връчване на книжата по делото.
Ответницата следва да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1228
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
91 състав, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника
Лиес Мохамед Бесбаси, роден на 20.09.1979 г.,
гражданин на Алжир, сега с неизвестен адрес,
да се яви в канцеларията на Софийския районен
съд, за да получи препис от исковата молба и
приложенията към нея по гр.д. № 86599/2017 г.
по описа на съда, заведено от Емилия Кръстева
Минева от София, по чл. 49 от СК. В случай
че не се яви, за да получи съдебните книжа
в указания срок, съдът ще му назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1229
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Варненският окръжен съд, VI състав, обявява, че е образувано гр. дело № 2382 по описа за
2018 г. на ВОС, VI състав, по подадено искане
по чл. 85, ал. 2 от ПЗР, чл. 153 от ЗПКОНПИ за
отнемане в полза на държавата на имущество на
обща стойност 82 011,54 лв. от Янчо Михайлов
Янчев, постоянен и настоящ адрес – Варна, район
„Одесос“, ул. Пробуда № 226, и Фикрие Исмаил
Юсуф, постоянен адрес – Варна, район „Одесос“,
ул. Пробуда № 226, и настоящ адрес – Варна,
район „Младост“, ул. Горски пътник № 2, за
отнемане на следното имущество:
От Янчо Михайлов Янчев на основание чл. 63,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
Лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“, peг. № В8520РТ, дата на първа регистрация
10.04.1997 г., рама № W0L000078V4264233, двигател № X14SZ02FM9682, с пазарна стойност към
момента 2800 лв.
От Янчо Михайлов Янчев на основание чл. 72
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.):
Сумата в размер 21 226,50 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“,
peг. № В3100РХ, дата на първа регистрация
18.02.20 05 г., рама № WAUZ Z Z 8H75K017558,
двигател № BCZ016850.
От Фикрие Исмаил Юсуф на основание чл. 63,
ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
Недвижим имот, намиращ се във Варна, район
„Младост“, ул. Горски пътник № 2, а именно:
едноетажна жилищна сграда – еднофамилна, с
идентификатор 10135.3517.284.1 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-64 от 16.05.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение
със Заповед № 18-565 от 21.01.2016 г. на началника на СГКК – Варна, без упоменатата площ
по предх одни документи, по скица – с площ
53 кв. м, а съгласно удостоверение за данъчна
оценка – с площ 49,64 кв. м, състояща се от две
антрета, две стаи, изба – без упомената площ
по предходни документи, а съгласно удостоверение за данъчна оценка – с площ 5,72 кв. м,
както и 1/2 идеална част от тоалетна ведно с
1/2 от идеална част от дворното място, в което
е разположена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.3517.284 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-64 от 16.05.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение със Заповед № 18-565 от 21.01.2016 г.
на началника на СГКК – Варна, цялото с площ
288 кв. м, съгласно документ за собственост и
удостоверение за данъчна оценка, а съгласно
скица – с площ 296 кв. м, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, при начин
на трайно ползване – за друг вид застрояване;
номер по предходен план – 6, квартал 250, при
съседи за целия имот по скица: 10135.3517.287,
10135.3517.300, 10135.3517.283 и 10135.3517.282,
ведно със съответната идеална част от подобренията и приращенията в поземления имот, с
пазарна стойност към момента в размер 46 700 лв.
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Сумата в размер 3300 лв., представляваща
касови вноски по банкова сметка в левове с
IBAN: BG13 RZBB 9155 1002 8463 66, в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Фикрие
Исмаил Юсуф.
Сумата в размер 2301,10 лв., представляваща
касови вноски по банкова сметка в евро с IBAN:
BG87 RZBB 9155 1002 8463 92, в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Фикрие Исмаил
Юсуф.
Сумата в размер 5680 лв., представляваща
касови вноски по банкова сметка в левове с
IBAN: BG05 PIRB 9170 4603 8553 33, в „Банка
Пиреос (България)“ – АД, с титуляр Фикрие
Исмаил Юсуф.
Сумата в размер 3,94 лв., представляваща
начислена лихва по банкова сметка в левове с
IBAN: BG05 PIRB 9170 4603 8553 33, в „Банка
Пиреос (България)“ – АД, с титуляр Фикрие
Исмаил Юсуф.
Определя срок за заинтересованите лица за
предявяване на самостоятелни претенции върху
имуществото по реда на чл. 225 от ГПК – до
приключване на съдебното дирене в първата
инстанция. Първото съдебно заседание е насрочено за 12.06.2019 г. – 14 ч.
1138
Видинският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 181/2018 г. по
описа на ВОС по мотивирано искане на Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобито имущество,
София, против Петко Георгиев Миков, с постоянен адрес: област Видин, с. Капитановци,
ул. Втора № 2А, и Албена Иванова Микова, с
постоянен адрес: област Видин, с. Капитановци,
ул. Втора № 2А, с цена на иска 373 163,18 лв.
и същото е насрочено за първо открито заседание на 29.05.2019 г. от 11 ч., като се иска на
основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ (отм.)
във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ
отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Петко Георгиев Миков:
– Сумата общо в размер 115 825,68 лв., получена в брой, представляваща незаконно облагодетелстване с чужди средства по досъдебно
производство – сл. дело № 2/2013 г. по описа
на НСлС, пр.пр. № 01098/2010 г. по описа на
РП – Видин, и образувано н.о.х.д. № 1455/2015 г.
по описа на Районния съд – Видин.
– Сумата в размер 15 080 лв., представляваща
вноски на каса по сметка IBAN BG 48 UBBS
8002 1066 3871 30 в левове, открита в „Обединена
българска банка“ – АД.
– Сумата в размер 44 070 лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка с
IBAN BG 48 UBBS 8002 1066 3871 30 в левове,
открита в „Обединена българска банка“ – АД.
– Сумата в размер 12 940 лв., прехвърлена от
сметка IBAN BG 93 BPBI 7948 1091 6140 02 по
сметка с IBAN BG 48 UBBS 8002 1066 3871 30 в
левове, открита в „Юробанк България“ – АД.
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– Сумата в размер 4675 лв., представляваща
вноска на каса по банкова сметка с IBAN BG
23 BPBI 7948 1091 6140 01 в левове, открита в
„Обединена българска банка“ – АД.
– Сумата общо в размер 72 994 лв., представляваща преводи от трети лица по банкова
сметка с IBAN BG 23 BPBI 7948 1091 6140 01 в
левове, открита в „Юробанк България“ – АД.
– Сумата в размер 20 лв., представляваща
вноска на каса по банкова сметка с IBAN BG
93 BPBI 7948 1091 6140 02 в левове, открита в
„Обединена българска банка“ – АД.
– Сумата общо в размер 23 839 лв., представляваща преводи от трети лица по банкова
сметка с IBAN BG 93 BPBI 7948 1091 6140 02 в
левове, открита в „Юробанк България“ – АД.
– Сумата в размер 500 лв., представляваща
вноски от трети лица по банкова сметка с IBAN
BG 61 СRЕХ 9260 1055 8452 01 в левове, открита
в „Токуда банк“ – АД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Албена Иванова
Микова и Петко Георгиев Миков:
– Лек автомобил марка „Фиат“, модел „Пунто“, рег. № ВН4299ВТ, рама № ZFA18800005118683,
двигател – 188A40000622992, с дата на първоначална регистрация – 27.06.2001 г., цвят тъмносив.
Дата на придобиване – 16.10.2012 г. Пазарна
стойност на лекия автомобил към настоящия
момент – 2400 лв.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“,
рег. № ВН4824АА, рама № WF0WXXGCDW6J46883,
двигател – G8DBJ46883, с дата на първоначална
регистрация – 1.06.2006 г., цвят светлосив металик. Дата на придобиване – 30.06.2015 г. Пазарна
стойност на лекия автомобил към настоящия
момент – 5600 лв.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Албена
Иванова Микова и Петко Георгиев Миков:
– Сумата в размер 9700 лв., представляваща пазарната стойност към момента на отчуждаването на лек автомобил марка „Опел“,
м о д е л „З а ф и р а“, р е г. № ВН 58 35 ВХ , р а м а
№ W0L0AHM7562208883, двигател – без номер, с
дата на първоначална регистрация – 27.06.2006 г.,
цвят бял. Дата на придобиване – 29.07.2014 г.
Дата на отчуждаване – 27.05.2015 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Албена Иванова
Микова:
– Сумата в размер 49 920 лв., представляваща
вноска на каса от Aлбена Миковa по сметка
IBAN BG 16 UBBS 7267 1011 6124 16 в левове,
открита в „Обединена българска банка“ – АД.
– Сумата в размер 700 лв., представляваща
преводи от трето лице по сметка IBAN BG 16
UBBS 7267 1011 6124 16 в левове, открита в
„Обединена българска банка“ – АД.
– Сумата в размер 10 лв., внесена на каса по
сметка № 21413465 в левове, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 600 лв., представляваща
преводи от трети лица по сметка № 21413465 в
левове, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.
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– Сумата в размер 14 289,50 лв., внесени на
каса от Албена Микова по сметка IBAN BG
41 PIRB 8067 4601 5729 72 в левове, открита в
„Банка Пиреос България“ – АД.
Указва на т ретите заинтересовани лица,
претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящия
процес, че могат да встъпят в делото, като предявят
своите претенции пред Видинския окръжен съд
не по-късно от 2 месеца от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
991
Софийският градски съд, гражданско отделение, 1-22 състав, е образувал гр. д. № 16042/
2017 г. по иск с правно основание чл. 430 от
ТЗ във връзка с чл. 79 и 86 от ЗЗД, заведен от
„Банка ДСК“ – ЕАД, със съдебен адрес София,
бул. Витоша № 15, ет. 2, чрез юрк. Илиева срещу
Сара-Джейн Маккол, гражданка на Великобритания, родена на 19.07.1976 г., която като ответница
по делото следва да се яви в открито съдебно
заседание на 4.06.2019 г. от 9 ч. в сградата на
Софийския градски съд на бул. Витоша № 2.
1227
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗПП вписва промени по
ф.д. № 572/1990 г. на политическа партия с наименование „Българска социалдемократическа
партия“, както следва: вписва нов състав на постоянно действащ ръководен орган – Изпълнително
бюро, както следва: Йордан Ангелов Нихризов,
Ивалин Костов Йосифов, Недялко Димитров
Ангелов, Емил Емилов Атанасов, Владимир
Стоилов Зарков, Стоянка Кръстанова Василева,
Диана Маринова Маринова, Бойко Митев Бойчев, Пламен Димитров Припърженски, Димитър
Тодоров Янев, Боян Петров Иванов, Георги Петков Дюлгеров, Мартин Симеонов Славов, Илия
Калев Василев, Веселин Димитров Тонев, Стефан
Василев Петров, Ганчо Милчев Ганев, Гергана
Атанасова Атанасова-Янакиева, Диана Август
Станева, Теньо Динев Тенев, Николай Николов
Стоянов, Володя Ангелов Георгиев, Станимир
Лазаров Генчев. Партията се представлява от
председателя Йордан Ангелов Нихризов, а в
случаите по чл. 45 от устава – от Ивалин Костов
Йосифов – заместник-председател.
1192

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
3. – Националният координационен съвет на
Политическа партия „Движение демократично
действие – Д3“ – София, със свое решение от
15.12.2018 г. на основание чл. 8, ал. 3, т. 5 от
устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Национално
събрание на партията на 30.03.2019 г. от 11 ч.
в София, НДК, пл. България № 1, зала 4, при
следния дневен ред: 1. доклад на Мандатната
комиси я; 2. отчет на председател я; 3 отчет
на контролния съвет; 4. дискусия; 5. избор на
комисия по избора; 6. избор на председател, заместник-председатели, организационен секретар
и членове на изпълнителния съвет; 7. избор на
членове на НКС; 8. избор на КС. Делегати по
чл. 7, ал. 1, т. 1 от устава (по право) участват,
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ако са с платен членски внос за 2019 г. в централата преди 15.03.2019 г. Делегати по чл. 14, ал. 1,
т. 2 от устава (квотно представителство) – по
един представител на всеки общ. КС, от който
има членове с платен и отчетен членски внос
в централата на партията преди 15.03.2019 г.
1064
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Спортно
парашутно дружество „Парасоф“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 и 2 от
устава на сдружението свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
2.04.2019 г. в 18,30 ч. в София, ул. Кракра № 2А,
в Клуба на стрелците при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове; 2. доклад за дейността
на СПД „Парасоф“ за изтеклата година; 3. приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.; 4.
приемане на изменения и допълнения на устава
на сдружението съгласно предложения от УС; 5.
освобождаване и приемане на членове на УС;
6. приемане на решение за освобождаване от
отговорност на членовете на УС; 7. избор на УС
на СПД „Парасоф“; 8. избор на председател на
СПД „Парасоф“; 9. разни. Поканват се всички
членове лично да присъстват на общото събрание. При липса на кворум съгласно чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и се счита за редовно, колкото и членове
на общото събрание да се явят и да присъстват.
1193
19. – Управителният съвет на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 12.04.2019 г. в 10 ч. в Дома на
науката и техниката, София, ул. Г. С. Раковски
№ 108, зала 105А, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС на НТС по ТОК за 2018 г.; 2. отчет на ревизионната комисия на НТС по ТОК
за 2018 г.; 3. утвърждаване на план-програма
на сдружението за 2019 г.; 4. утвърждаване на
бюджет на сдружението за 2019 г.
1094
1. – Управителният съвет на Съюза на математиците в България – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 5 от устава на СМБ и
решение на УС (протокол № 1 от 27.01.2019 г.)
свиква общо събрание на СМБ на 14.04.2019 г.
в 11 ч. в Мултимедийната зала „Акад. Стефан
Дод у неков“ на Инст и т у та по математ ика и
информатика при БАН, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 8, София, при следния дневен ред: 1. отчет
за работата на управителния съвет на СМБ за
2018 г.; 2. приемане на финансов отчет на СМБ
за 2018 г.; 3. приемане на финансов план на СМБ
за 2019 г.; 4. разни.
1199
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Сороптимист – Интернационал“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.04.2019 г. в 10 ч. в София, бул. Цариградско шосе № 64, бл. 11, вх. 3 – Арал, при дневен
ред – прекратяване на мандата на управителния
съвет и избор на нов управителен съвет.
1174
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2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Асоциация на студентите по медицина в България – Софийски университет“ (АСМБ – СУ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на
сдружението свиква общо събрание на асоциацията на 15.04.2019 г. в 17 ч. в София, ул. Козяк 1,
Аула на УБ „Лозенец“, при следния дневен ред:
1. промени в устава на АСМБ – СУ; 2. отчет за
дейността на управителния и контролния съвет
на АСМБ – СУ; 3. освобождаване от длъжността на членове на управителния и контролния
съвет на АСМБ – СУ; 4. избиране на нов управителен съвет на АСМБ – СУ; 5. избиране на
нов контролен съвет на АСМБ – СУ; 6. разни.
Поканват се всички членове на АСМБ – СУ,
да участват в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 19, ал. 3 от устава и
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с половин
час и ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред и може да се проведе при 1/3
от броя на явилите се делегати.
1219
3. – Съветът на настоятелите на сдружение „Училищно настоятелство при 46 основно
училище „Константин Фотинов“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 3 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
15.04.2019 г. в 18 ч. в Методическия кабинет на 46
ОУ „Константин Фотинов“, София, бул. Христо
Ботев № 109, при следния дневен ред: 1. избор
на управителен съвет на настоятелите и на нов
председател на сдружение „Училищно настоятелство при 46 основно училище „Константин
Фотинов“ – София; 2. актуализация на устава
на сдружение „Училищно настоятелство при 46
основно училище „Константин Фотинов“ – София. При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1182
5. – Управителният съвет на Националното
българско дружество по естетична хирургия
и естетична медицина – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
събрание на членовете си на 19.04.2019 г. в 13 ч.
в офиса на дружеството – бул. Витоша № 64,
при следния дневен ред: 1. отчет за извършената дейност през отчетния период – 2018 г.;
2. обсъждане на тематиката на тематичните
срещи за членовете през следващата година;
3. набелязване на мерки за популяризиране на
дружеството за привличане на нови членове;
4. обсъждане на участията в международните
конгреси и семинарни занятия от българските
представители; 5. избор на нов управителен съвет.
1158
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Ловно-рибарско дружество „София-изток“ на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 20.04.2019 г. в 10 ч. в ловната
хижа в кв. Челопечене при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на УС за 2018 г.;
2. отчетен доклад на КРК за 2018 г.; 3. приемане
на бюджета на сдружението за 2019 г.; 4. приемане на програма за дейността на сдружението
за 2019 г.; 5. приемане на промени в устава на
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сдружението; 6. определяне членския внос на
сдружението за 2020 г.; 7. избор на делегати за
ОС на НЛРС – СЛРБ; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място.
1194
153. – Управителният съвет на сдружение
„Организация на българските скаути“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 20 и
21.04.2019 г. в 13,30 ч. в Шумен, Международен
скаутски център – Шумен, извънредно отчетноизборно общо събрание на сдружението при
следния дневен ред: 1: отчет на дейността на
ОБС; 2. освобождаване на президента и УС на
ОБС; 3. освобождаване на главен скаут на ОБС;
4. освобож даване на меж дународен комисар
на ОБС; 5. определяне на комисия по избор
на президент; 6. избор на президент/председател на УС; 7. избор на главен скаут; 8. избор
на меж дународен комисар на ОБС; 9. избор
на управителен съвет на ОБС; 10. промени в
устава на ОБС; 11. заличаване на клубове; 12.
приемане на нови клубове; 13. разни.
1200
1. – Управителят и представляващ фондация
„Приятели на България“ – София, на основание
чл. 8, ал. 1 и 2 от устава на фондацията и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дарителите
учредители на фондацията нa 24.04.2019 г. в
14 ч. в седалището на фондацията – София,
район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Генерал
Ковачев № 15, при следния дневен ред: 1. повторно приемане на годишния финансов отчет и
отчета за дейността на фондацията за 2017 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет и отчета
за дейността на фондацията за 2018 г.; 3. решение за прекратяване на фондацията; 4. решение
за ликвидация на прекратената фондация и за
назначаване на ликвидатор на фондацията; 5.
разни. При липса на кворум от една трета от
учредителите в насрочения час на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
15 ч. същия ден при наличие на кворум от една
трета от всички учредители независимо дали
лично или с подписани писмени пълномощни
от отсъстващите учредители.
1159
4. – Управителният съвет на Продуктовия
борд за яйца, птиче и заешко месо, София, на
основание чл. 37, ал. 2 и 5 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно събрание на борда
на 17.05.2019 г. в 10 ч. в конферентната зала на
офиса, бул. В. Левски № 106, Coфия, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Продуктовия
борд за яйца, птиче и заешко месо за 2018 г.;
2. финансов отчет за 2018 г. на ПБ за ЯПЗМ; 3.
проект на бюджет на ПБ за ЯПЗМ за 2019 г.;
4. обсъждане на предложения за решения за
по-нататъшната дейност на борда; 5. избор на
управителни и контролни органи на Продуктовия
борд за яйца, птиче и заешко месо; 6. гласуване
на промяната в устава на борда, обсъдена на
годишното събрание през 2018 г.; 7. разни.
1160
163. – Националният съвет на Българския
Червен кръст на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
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и ч л. 16 от устава на БЧК свик ва по своя
инициатива редовна сесия на 66-о общо събрание на организацията на 17.05.2019 г. в 9 ч.
в административната сграда на БЧК, София,
бул. Джеймс Баучер № 76, зала „София“, при
следния дневен ред: 1. отчет на Националния
съвет на БЧК за дейността на организацията за
2018 г. и годишен финансов отчет за 2018 г.; 2.
отчет на бюджета на БЧК за 2018 г.; 3. отчет на
Националната контролна комисия за 2018 г.; 4.
отчет на Етичната комисия за 2018 г.; 5. план за
работата на БЧК за 2019 г.; 6. бюджет на БЧК
за 2019 г.; 7. организационни въпроси; 8. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и ще се проведе, ако се явят най-малко 40 %
от всички негови членове.
1270
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Българска браншова камара на оръжейните
майстори“ – Белене, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.04.2019 г. в
12 ч. в седалището на камарата – гр. Белене, пл.
България № 1, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността, включително и финансов,
през отчетния период; 2. освобождаване от отговорност УС за отчетния период; 3 промени в
устава; 4. промени в органите на клуба; 5 избор
на нов УС за периода на новия управленски
мандат; 6. освобождаване на стари и приемане
на нови членове; 7 разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
1260
3. – Управителният съвет на СНЦ „Браншова
организация на таксиметровите превозвачи и
шофьори в България“ – Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и по инициатива на УС свиква
редовно общо събрание на членовете на сдружението на 8.04.2019 г. в 14 ч. в Бургас, зала „Петя
Дубарова“, в сградата на Морско казино – Бургас,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
сдружението и постигнати резултати за 2018 г.;
2. финансов отчет на сдружението за 2018 г.; 3.
промени в устава на сдружението относно начина
и реда за свикване на общо събрание; 4. избор
на нов член на УС, отговарящ за гр. София и
областта; промяна на устава в тази му част; 5.
предложения от членовете за работа и цели през
2019 г. При липса на кворум в посочения ден
и час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред един час по-късно.
1163
8. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Конно-спортен клуб „Хан Кубрат“ – Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 13.04.2019 г. в 10 ч.
във Варна, кв. Виница, Конна база „Виница“,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад
за дейността за 2018 г. на сдружение „Конноспортен клуб „Хан Кубрат“ – Варна; 2. избор на
нов управителен съвет на сдружението в състав
от трима членове: председател: Георги Петров
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Георгиев; зам.-председател: Жечо Бончев Жеков;
секретар: Недялка Добромирова Консулова; 3.
упълномощаване на председателя на сдружението да извърши всички необходими действия по
вписване на промените в търговския регистър,
воден към Агенцията по вписванията, както
и да преупълномощава адвокат с правата по
настоящото пълномощно. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 11 ч. с присъстващите членове.
1209
42. – Управителни ят съвет на СК „Черно море – Атлетик“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
22.04.2019 г. в 17 ч. във Варна в Спортен комплекс
„Черно море“ – заседателна зала, 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.
1246
43. – Управителни ят съвет на СК „Черно море – 69“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
23.04.2019 г. в 17 ч. във Варна в Спортен комплекс
„Черно море“ – заседателна зала, 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.
1247
11. – Управителният съвет на БК „Ивайло
Маринов“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 24.04.2019 г.
в 15 ч. във Варна в зала „Простор“ 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.
1243
41. – Управителният съвет на СГК „Черно море“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 24.04.2019 г.
в 17 ч. във Варна в Спортен комплекс „Черно море“ – заседателна зала, 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.
1245
9. – Управителният съвет на Спортен клуб
по конен спорт – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
3.05.2019 г. в 17 ч. във Варна в Конна база „Виница“ – заседателна зала, 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.
1249
6 . – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на К К „ Вар на“ – Варна , на основа н ие ч л. 26 ЗЮЛ Н Ц
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свиква годишно отчетно-изборно събрание на
3.05.2019 г. в 17 ч. във Варна в Спортен комплекс
„Черно море“ – заседателна зала, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет; 2. отчетен доклад на контролния съвет;
3. избор на председател и членове на УС; 4.
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.
1242
13. – Управителният съвет на СК „Тича“ –
Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 10.05.2019 г.
в 17 ч. във Варна в Спортен комплекс „Черно море“ – заседателна зала, 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.
1244
14. – Управителният съвет на сдружение в
обществена полза „Жените в ядрената индустри я – Бъ л гари я“ – Коз лод у й, на основа н ие
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо
събрание на сдружението на 18.04.2019 г. в 16,30 ч.
на адрес: гр. Козлодуй 3320, ул. Христо Ботев
№ 4, Дом на енергетика, 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.; 3. приемане на годишния доклад за
дейността на сдружението за 2018 г.; 4. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2018 г.; 5. приемане на Програма за дейността
и бюджет на сдружението за 2019 г.; 6. изменение и допълнение на устава на сдружението;
7. освобождаване на членовете на действащия
управителен съвет и освобождаването им от
отговорност за дейността им като членове на
управителния съвет; освобождаване от длъжност
на действащите председател, организационен
секретар и координатор с WIN Global и с WIN
Europa на сдружението; 8. избор на председател
на сдружението, организационен секретар и
координатор с WIN Global и с WIN Europa; 9.
избор на нов управителен съвет на сдружението; 10. разни. Всички членове на сдружението
са поканени да вземат участие в работата на
редовното годишно общо събрание на сдружението. Право на глас в общото събрание имат
само редовните членове на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 17, ал. 5 от
устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 17,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1181
3. – Управителни ят съвет на Т рак ийско
дружество „Войвода Руси Славов“, Пловдив, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 4, ал. 1, т. 2
от устава на Тракийско дружество „Войвода Руси
Славов“ свиква общо събрание на Тракийско
дружество „Войвода Руси Славов“ на 18.05.2019 г.
в 11 ч. в сградата на дружеството – Дом „Тракия“ – зала „Библиотека“, ет. 2, Пловдив, ул. Димитър Талев № 49, при следния дневен ред: 1.
разглеждане на членствените правоотношения в
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сдружение „Тракийско дружество „Войвода Руси
Славов“, ЕИК 825270716, обсъждане и вземане
на решение за прекратяване на членствени
правоотношения с членове, неплатили по каса
или по банков ред за 2017 г.; 2. потвърждаване
решение на ОС, проведено на 10.06.2017 г., за
прекратяване на членски правоотношения в
Съюза на тракийските дружества в България,
ако има реално възникнали такива; 3. разни.
Регист раци ята на присъстващите започва в
10,30 ч. на 18.05.2019 г. на мястото на провеждане
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1142
1. – Управителят на сдружение „Оф роуд
к луб – Приморско“ – Приморско, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 3 от
устава свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 1.04.2019 г. в 11 ч. на административния адрес на сдружението – Приморско,
ул. Трети март № 11, при следния дневен ред:
1. приемане на решение за прекратяване на
членството на Стоян Янакиев Василев, Пеньо
Иванов Иванов, Константин Иванов Иванов,
Антон Николов Сотиров, Стоян Димитров Шурелов, Таня Колева Василева и Груд Костадинов
Костадинов поради отпадане; 2. промяна на
наименованието на сдружението; 3. приемане на
решение за изменение и допълнение устава на
сдружението: промяна на средствата и целите за
постигането им; други; 4. приемане на годишен
финансов отчет за 2018 г.; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26
от устава общото събрание ще се проведе един
час по-късно при същия дневен ред независимо
от броя на членовете.
1208
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Тракийско дружество „Тракия“ – Свиленград,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание, състоящо се от делегати, избрани от
членовете на дружеството, като се определя на
всеки пет души по един делегат на сдружението,
на 15.05.2019 г. в 17 ч. на адрес: Свиленград,
бул. България № 153, ет. 2, зала на ТД „Тракия“,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на сдружение „Тракийско дружество „Тракия“;
2. отчет на контролния съвет; 3. избор на председател, управителен съвет и контролен съвет;
4. приемане на бюджет 2019 г., 5. разни. Поканват се всички делегати, избрани от членовете
на дружеството, като се определя на всеки пет
души по един делегат на сдружение „Тракийско
дружество „Тракия“ – Свиленград, да участват в
общото събрание, състоящо се от делегати. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание, състоящо се от делегати, ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо колко делегати се явят.
1137
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Индустриална стопанска асоциация“ (ИСА) – Сливен, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.04.2019 г.
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в 16,30 ч. в Сливен, ул. Великокняжевска № 22,
при следния дневен ред: 1. промяна в устава;
2. приемане на финансовия отчет за 2018 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1164
32. – Управителният съвет на сдружение
„Център за устойчиво развитие на планината“ – Смолян, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 29.03.2019 г. в 10 ч. в конферентната
зала на хотел „Дикас“ – Смолян, бул. България
№ 1А, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на УС на ЦУРП до 31.12.2018 г.; 2. отчет
на дейността на КС на ЦУРП до 31.12.2018 г.;
3. промяна в устава; 4. освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС; 5. избор на
членове на УС и КС. Писмените материали по
дневния ред на общото събрание се намират
на адрес: Смолян, бул. България № 75, партер,
всеки ден от 9 до 17,30 ч. Регистрацията на
членовете на ЦУРП и на упълномощените лица
ще се извърши на 29.03.2019 г. на мястото на
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провеждане на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред.
1167
87. – Управителният съвет на сдружение
„Българска асоциация на хора с онкологични и
други заболявания (БАХОдЗ) „Живот“ – Хасково, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение
на УС от 15.02.2019 г. свиква общо извънредно
отчетно-изборно събрание на членовете си на
24.03.2019 г. в 10 ч. в Хасково, ул. Цар Освободител № 2, ет. 2, офис 2 (Малък бизнес център),
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС за периода март 2016 – март 2019 г.;
2. финансов отчет за изминали я период; 3.
предложение за промени в устава на БАХОдЗ
„Живот“ – Хасково; 4. предложение за Етичен
кодекс в работата на НПО; 5. избор на нов УС
на БАХОдЗ „Живот”. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час и ще се проведе в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 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 на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 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 следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 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.
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. 02 939-35-17
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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