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На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Михаил Швидкой – специален съветник на руския президент по въпросите
на международното културно сътрудничество,
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
за заслугите му за развитието на културните
и духовни връзки между България и Русия.
Издаден в София на 29 юли 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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Награждавам г-н Григориос Василокостандакис – извънреден и пълномощен посланик
на Република Гърция в Република България, с
орден „Стара планина“ първа степен за големите
му заслуги за развитието на българо-гръцките
отношения и сътрудничество.
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Данаил Кирилов
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На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Евгени Стефанов Стойчев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Лаоската
народнодемократична република.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 19 август 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Маринела Милчева Петкова –
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Лаоската
народнодемократична република със седалище
в Ханой, Социалистическа република Виетнам.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 19 август 2019 г.
Президент на Републиката:
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Министър-председател:
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202
ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г.

за изменение на Наредбата за посочване на
нередности, представляващи основания за
извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера
на финансовите корекции по реда на Закона
за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, приета
с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2017 г.; изм.,
бр. 68 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. случаите на нередности, съставляващи
нарушения на правилата за определяне на
изпълнител по глава четвърта от Закона за
управление на средствата от Европейските

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ст ру к т у рни и инвестиционни фон дове
(ЗУСЕСИФ), извършени чрез действия или
бездействия от бенефициента, които имат или
биха имали за последица нанасянето на вреда
на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и които представляват основания за извършване на финансова
корекция по чл. 70, ал. 1, т. 9 от ЗУСЕСИФ;“.
2. В т. 2 думите „чл. 70, ал. 1, т. 1 – 9
ЗУСЕСИФ“ се заменят с „чл. 70, ал. 1, т. 1,
3 – 7 и 9 от ЗУСЕСИФ“.
§ 2. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:
„(3) За нередностите по чл. 70, ал. 1, т. 2, 8
и 10 от ЗУСЕСИФ се прилага диференциалният метод.“
§ 3. Член 6 се отменя.
§ 4. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. При констатирани два или повече
случаи на нередност, посочени в приложение
№ 1, се определя една корекция за всички
нарушения, засягащи едни и същи допустими
разходи, чийто размер е равен на най-високия

С Т Р. 3

процент, приложен за всяко от тях в акта по
чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.“
§ 5. В § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба
след думите „фонд „Вътрешна сигурност“ се
поставя запетая и се добавя „като за случаите
на нередности, съставляващи нарушения на
правилата за определяне на изпълнител по
реда на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за
определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ
от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция
и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“
(ДВ, бр. 44 от 2014 г.), се прилагат съответните
процентни показатели на финансовите корекции
по приложение № 1, колона 4“.
§ 6. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „чл. 72, ал. 4“ се заменят с „чл. 72, ал. 5“.
§ 7. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1

ВИДОВЕ НЕРЕДНОСТИ И СЪОТВЕТСТВАЩИ ПРОЦЕНТНИ ПОК АЗАТЕЛИ
ЗА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ
1
Раздел І

№
по ред

1.

2

3

4

Обявление и документация за обществена поръчка/процедура за избор
с публична покана

Показател
на корекцията (в %) за
поръчки по
чл. 20, ал. 1
от ЗОП

Показател на
корекцията
(в %) за поръчки по чл. 20,
а л. 2 и 3 о т
ЗОП и за процедура за избор
на изпълнител
по ч л. 50 о т
ЗУСЕСИФ

Вид нередност

Описание на нередността и примери

Липса на публикуване
на обявление за обществена поръчка
или
неоснователно директно възлагане (т.е.
незаконосъобразен
избор на процедура на
договаряне без предварително обявление,
договаряне без предварителна покана за
участие, договаряне без
публикуване на обявление за поръчка, пряко
договаряне).

а) обявлението за обществената поръчка
не е публикувано в съответствие с приложимите правила (например публикуване в
„Официален вестник“ на Европейския съюз
(„ОВ“ на ЕС), когато законодателството го
изисква). Нередност е налице и при директно възлагане, като възлагане в резултат на
процедура на договаряне без предварително
обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване
на обявление за поръчка, пряко договаряне,
без да са налице основанията за избора им;

100 на сто

25 на сто

б) въпреки липсата на изискуемата публичност в „ОВ“ на ЕС относно обявлението за
обществена поръчка публикуването е направено с други подходящи средства;
други подходящи средства за публичност са
налице, когато обявлението за поръчка е публикувано по начин, който гарантира, че стопански субект от друга държава членка има
достъп до подходяща информация относно
обществената поръчка преди възлагането є,
така че той да бъде в състояние да представи

25 на сто

Неприложимо
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оферта или да изрази своя интерес да участва
при възлагането на поръчката; средствата за
публичност са подходящи, когато:
(аа) обявлението за поръчка е публикувано
на национално равнище в съответствие с
националното законодателство и/или
(бб) основните стандарти за разгласяване на
договори и/или за публичност са спазени
(стандартите са уредени в раздел 2.1 от
Тълкувателно съобщение на Европейската
комисия № 2006/C 179/02).
2.

Не з а ко н о с ъ о б р а з н о
разделяне на поръчки
за строителство/услуги/доставки на части.

а) обществена поръчка за строителство 100 на сто
или доставки и/или услуги е незаконосъобразно разделена на части и за всяка част
е приложен ред за възлагане, относим за
по-ниски прогнозни стойности; в резултат
на това не е налице изискуемата публичност
в „ОВ“ на ЕС, съответно в Регистъра на
обществените поръчки (РОП) за поръчки,
подлежащи на обявяване на национално
ниво; за да е налице нередността, обявленията за разделените части от поръчката
следва да не са публикувани в „ОВ“ на ЕС,
съответно в РОП за поръчките, подлежащи
на обявяване на национално ниво;

25 на сто

б) наличие на нередност, описана в буква
„а“, но е налице публичност за разделените части от поръчката с други подходящи
средства за публичност, при условията по
т. 1, буква „б“ от настоящото приложение.

25 на сто

Неприложимо

5 на сто

5 на сто

3.

Липса на обосновка за
неразделяне на предмета на поръчката на
обособени позиции.

Възложителят не е посочил основните причини за липса на разделяне на предмета на
поръчката на обособени позиции съгласно
изискванията на чл. 46, ал. 1 от ЗОП.

4.1.

Не з а коно с ъ о б р а з н и
срокове за получаване
на оферти или срокове
за получаване на заявления за участие.

а) при незаконосъобразно съкращаване на 100 на сто
нормативно установените срокове, което
е по-голямо или равно на 85 на сто, или
срокът е равен на/по-малък от 5 дни;

25 на сто

б) при незаконосъобразно съкращаване на
нормативно установените срокове, което
е по-голямо или равно на 50 на сто, но е
под 85 на сто;

25 на сто

10 на сто

в) при незаконосъобразно съкращаване на
нормативно установените срокове, което
е по-голямо или равно на 30 на сто, но е
под 50 на сто;

10 на сто

5 на сто

г) при незаконосъобразно съкращаване на
нормативно установените срокове, което е
по-малко от 30 на сто.
Липса на удължаване При липса на удължени срокове, когато
на обявените сроко- са направени съществени изменения на
ве за получаване на условията на обществената поръчка.
оферти или заявления
за участие при съществени изменения в условията по обявената
обществена поръчка.
Недостатъчен срок за а) срокът за достъп до документацията
достъп до документа- за обществена поръчка за потенциалните
цията за обществена участници/кандидати е твърде кратък, т.е.
поръчка за потенци- по-малък или равен на 50 на сто от опа л н и т е у ч а с т н и ц и / ределения в съответствие с приложимите
кандидати.
разпоредби срок за получаване на офертите;

5 на сто

2 на сто

10 на сто

5 на сто

10 на сто

5 на сто

4.2.

5.1.
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5.2.

Не з а коно с ъ о б р а з н и
ограничения на дост ъпа до док у мен тацията за обществена
поръчка.

6.1.

Липса на публикуване
на удъл жените срокове за пол у ча ва не
на оферти или заявлен и я т а з а у час т ие
(срокове за пол у чаване на заявления за
участие се определят
при ограничени процедури, процедури на
договаряне с публикуване на обявление за
поръчка, състезателна
процеду ра с договаряне).

6.2.

Липса на удължаване
на сроковете за получаване на оферти/
заявления за участие.

7.

Не з а ко н о с ъ о б р а з е н
избор на състезателна процедура с договаряне, договаряне с
предварителна покана
за участие, договаряне с публикуване на
обявление за поръчка
или на състезателен
диалог.

ВЕСТНИК

2
б) срокът за достъп до документацията за
обществената поръчка от потенциалните
участници/кандидати е по-кратък от 80
на сто от определения в съответствие с
приложимите разпоредби срок за получаване на офертите;
в) срокът за достъп до документацията за
обществената поръчка за потенциалните
участници/кандидати е равен на или помалък от 5 дни.
Когато възложителят не е осигурил неограничен и пълен пряк, безплатен достъп
чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка, както е
заложено в чл. 32 от ЗОП, нарушението
представлява сериозна нередност.
Когато е осигурен електронен достъп, но
срокът за достъп е бил съкратен, тогава
се прилагат съответните процентни показатели по т. 5.1.
Не е налице нередност, когато е наличен
ог ра н и чен по обх ват дос т ъп до док ументацията за поръчката, но са спазени
условията по чл. 32, ал. 3 и 4 от ЗОП за
определяне на удължен срок за получаване
на офертите.
а) първоначалните срокове за получаване
на оферти или за получаване на заявления
за участие са били законосъобразни, но са
били удължени без публикуване на обявление в „ОВ“ на ЕС (т.е. в съответствие
с приложимите правила), но публикация
на информация за удължените срокове е
направена с други подходящи средства за
публичност по смисъла на т. 1, буква „б“
от настоящото приложение;
б) първоначалните срокове за получаване
на оферти или за получаване на заявления за участие са били законосъобразни,
но са били удължени без публикуване на
обявление в „ОВ“ на ЕС и без публикация
за удължените срокове с други подходящи
средства за публичност по смисъла на
т. 1, буква „б“ от настоящото приложение.
Липса на удъл жаване на сроковете за
получаване на офертите/заявленията за
участие, когато отговорът по поискано
своевременно разяснение по условията
на процеду рата не е предоставен наймалко 6 дни преди срока за получаване
на заявления за участие и/или оферти, а
когато срокът е съкратен по чл. 74, ал. 2
или чл. 133, ал. 2 от ЗОП или поради
необходимост от спешно възлагане – до
4 дни преди този срок.
а) възложителят е възложил обществена
поръчка чрез състезателна процедура с
договаряне, договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване
на обявление за поръчка или състезателен
диалог, без да са налице нормативните
предпоставки за избора им;

С Т Р. 5
3
5 на сто

4
2 на сто

25 на сто

10 на сто

25 на сто

10 на сто

5 на сто

Неприложимо

10 на сто

5 на сто

10 на сто

5 на сто

25 на сто

25 на сто

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН
1

8.

9.1.

Нарушение на правилата при използване
на специфични техники и инструменти за
възлагане на поръчк и (рамкови споразумения, динамични
системи за покупки,
електронни търгове,
електронни каталози,
централизирано възлагане).
При л а г а с е, ког ат о
нарушението не представлява друга нередност по настоящото
приложение.
Липса на публикуване
в обявлението за обществена поръчка на
критериите за подбор
и/или възлагане (и/
или тяхната тежест),
или условията за изпълнение на поръчката, или техническите
спецификации.

9.2.

Липса на достатъчно
описание на критериите за възлагане или
тяхната тежест.

9.3.

Ли пса на п редос тавяне/публикуване на
разяснения/допълнителна информация.

ВЕСТНИК

2
3
б) сл у чаи, п ри кои то възлож и тел я т е 10 на сто
осиг у рил пълна прозрачност, вк лючително обосновка за използването на тези
процедури в документите за обществената
поръчка, не е ограничил броя на подходящите кандидати за подаване на оферта и
е гарантирал равно третиране на всички
кандидати по време на преговорите.
а) не са спазени установените в глава 10 на сто
десета от ЗОП специфични правила за
възлагане на обществени поръчки (рамкови споразумения, динамични системи за
покупки, електронни търгове, електронни
каталози, централизирано възлагане) и
нарушението може да е имало възпиращ
ефект за потенциалните участници;
б) когато несъответствието е довело до 25 на сто
възлагане на поръчката на участник, различен от този, който е следвало да бъде
избран за изпълнител, е налице сериозна
нередност;
в) ако несъответствието се изразява в това, В съответче обявлението за обществена поръчка ствие с т. 1
не е публикувано, тогава процентът на от настокорекция се определя в съответствие с ящото приложение
т. 1 от настоящото приложение.
а) липса на публикуване в обявлението 25 на сто
за обществена поръчка на критериите за
подбор и/или възлагане (и/или тяхната
тежест); не е налице нередност и не се
оп редел я фина нсова корек ц и я, когат о
критериите за подбор и/или възлагане
(и/или тяхната тежест) са налични в документацията за обществената поръчка и
тя е публикувана в профила на купувача
в нормативно установените срокове;
б) липса на публикуване в обявлението за 10 на сто
обществена поръчка на условията за изпълнение на поръчката или на техническите
спецификации; не е налице нередност и не
се определя финансова корекция, когато
условията за изпълнение на поръчката или
техническите спецификации са налични в
документацията за обществената поръчка
и тя е публикувана в профила на купувача
в нормативно установените срокове.
Нито в публикуваното обявление за об- 10 на сто
ществена поръчка, нито в документацията
за поръчката са описани достатъчно критериите за възлагане или тяхната тежест.
Не е налице нередност и не се определя
финансова корекция, ако критериите за
възлагане или тяхната тежест са разяснени
от възложителя по искане на лицата преди
изтичане на крайния срок за получаване
на офертите/заявленията за участие.
Разясненията или допълнителната инфор- 10 на сто
мация, свързани с критериите за подбор
или за възлагане, на възложителя по документацията за поръчката не са предоставени на лицата или не са публикувани.

БРОЙ 67
4
10 на сто

5 на сто

10 на сто

В съответствие с т. 1
от настоя
щото приложение
10 на сто

5 на сто

5 на сто

5 на сто
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10.

11.

1
Използване на:
– основания за отстраняване, критерии за
подбор, възлагане, или
– условия за изпълнение на поръчката, или
– техническ и спецификации,
които са дискриминационни на базата на
нео босновани национални, регионални или
местни изисквания.

Използване на:
– основания за отстраняване, критерии за
подбор, критерии за
възлагане, или
– условия за изпълнение на поръчката, или
– техническ и спецификации,
които не са дискриминационни по смисъла
на т. 10 от настоящото
приложение, но ограни чават дост ъпа на
кандидатите или участниците.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
а) случаите, в които стопанските субекти
са били възпрепятствани да участват в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка поради основания за отстраняване,
критерии за подбор и/или възлагане, или
условия за изпълнение на поръчката, или
технически спецификации, които включват
необосновани национални, регионални или
местни изисквания.
Например такива са случаите, когато към
момента на подаване на офертата съществува изискване участниците или кандидатите:
– да са установени или да имат представител
в страната или региона, или
– да притежават опит и/или професионална
компетентност в страната или региона, или
– да притежават оборудване в страната
или региона.
Във всеки случай, когато не е възможно
достат ъчно точно описание на дадено
специфично изискване (относимо към основанията за отстраняване, критериите за
подбор, критерия за възлагане, условията за
изпълнение на поръчката или техническите
спецификации), използваната препратка в
това изискване следва да бъде придружена
от думите „или еквивалентно“, за да се
гарантира възможността за конкуренция.
Когато тези условия са налични, не е налице нередност и не се определя финансова
корекция.
б) съществува нередност при описаните
по-горе хипотези, но е налице минимално
ниво на конкуренция, т.е. получени са две
или повече оферти, които са допуснати и
отговарят на критериите за подбор.
а) нередността се отнася до критерии или
условия, които не са дискриминационни
по национален/регионален/местен признак, но водят до ограничаване на достъпа
на кандидатите или на участниците до
конкретната процедура за възлагане на
обществена поръчка.
Такива са например следните случаи:
– минималните изисквания за възможностите на кандидатите/участниците са
свързани с предмета на поръчката, но не
са пропорционални;
– използвани са критерии за подбор като
показатели за оценка на офертите;
– изискан е конкретен модел, източник
или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, търговска
марка, патент, тип или конкретен произход, или производство, без да са добавени
думите „или еквивалент“, с изключение
на случаите, когато такива изисквания са
свързани с несъществена част от предмета
на поръчката и влиянието върху бюджета
на ЕС е само формално (без действително
или потенциално финансово влияние);
б) сл у чаите, при които са приложени
диск риминационни к ри терии/услови я/
спецификации, но е налице минимално
ниво на конкуренция, т.е. получени са две
или повече оферти, които са допуснати и
отговарят на критериите за подбор;
в) случаите, при които критериите за подбор
на кандидатите/участниците не са свързани
с предмета на обществената поръчка;

С Т Р. 7
3
25 на сто

4
10 на сто

10 на сто

5 на сто

10 на сто

5 на сто

5 на сто

5 на сто

25 на сто

10 на сто

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН
1

12.

13.

Недостатъчно или неточно определяне на
предмета на поръчката.
(Не се прилага за предвидените в закона случаи или когато предметът на поръчката е
пояснен след публикуването на обявлението за поръчка и това
пояснение се съдържа
в обявление за изменение или допълнителна
информация, публикувано в „ОВ“ на ЕС и в
РОП или само в РОП
за обявените на национално ниво поръчки.)
Необосновано ограничение на възможността
за използване на подизпълнители.

ВЕСТНИК
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2
г) случаите, при които основанията за отстраняване, критериите за подбор и/или
критериите за възлагане, или условията
за изпълнение на поръчката са довели до
ситуация, при която само един кандидат/
участник би могъл да представи оферта и
това не може да бъде обосновано от спецификата на конкретната поръчка.
Описанието в обявлението за обществена
поръчка и/или в документацията за поръчката е недостатъчно или неточно и не
позволява на потенциалните кандидати или
участници да определят изцяло предмета на
поръчката, което ограничава участието на
лицата и нарушава конкуренцията.

3
25 на сто

4
25 на сто

10 на сто

5 на сто

Документацията за обществената поръчка
(например техническите спецификации)
налага ограничения върху използването на
подизпълнители за част от договора, определена общо (например в процент/дял от
договора), и без да посочва дейностите от
особена важност, които се изисква да бъдат
извършени от самия участник, съответно от
участник в обединението.

5 на сто

5 на сто

РазОценяване на предложения и избор на изпълнител
дел ІІ
14.
Критериите за подбор Критериите за подбор или техническите 25 на сто
или техническите спе- спецификации са променени или са непрацификации са промене- вилно приложени в хода на процедурата, в
ни след отварянето на резултат на което:
офертите или са прило- – определен е за изпълнител кандидатът или
жени неправилно.
участникът, който не отговаря на критериите
за подбор и/или техническите спецификации, или
– отстранен е кандидат или участник, чиято оферта е трябвало да бъде допусната до
разглеждане на техническото предложение,
ако публикуваните критерии за подбор или
техническите спецификации са били спазени.
Не е налице нередност, ако възложителят
докаже, че отстраненият кандидат или участник не би бил определен за изпълнител, т.е.
нарушението няма финансово влияние и не
се определя финансова корекция.
15.
При оценката на офер- а) при оценката на офертите критериите 10 на сто
т и т е са използва н и за възлагане или съответните показатели,
различни или допъл- или тяхната относителна тежест, посочени
нителни критерии за в обявлението или в документацията за
възлагане от тези, по- поръчката:
сочени в обявлението – не са били спазени, или
или в документацията – са използвани допълнителни критерии за
за поръчката.
възлагане, които не са били публикувани;
б) когато горните случаи са свързани с 25 на сто
дискриминация въз основа на национален/
регионален/местен признак, е налице сериозна нередност;

10 на сто

5 на сто

10 на сто
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

1
Недостатъчна документа лна проследимост
(одитна пътека) за възлагането на обществената поръчка.

Преговори в хода на
процеду рата за възлагане на обществена
поръчка, включително
изменение на офертата
на избрания изпълнител.
(Не са нередност случаите, когато в рамките
на процедурите на договаряне и състезателния
диалог се водят преговори, както и случаите,
когато ЗОП допуска
участникът или кандидатът да представи,
добави, разясни или
допълни информацията и документите.)
Не з а ко н о с ъ о б р а з н о
участие на кандидат
или участник в предварителните действия на
възложителя по подготовката на процедурата
(пазарни консултации
и външно участие в
подготовката на документацията), който
е определен за изпълнител.
Съществено изменение
на условията в обявлението за обществена
поръчка и/или в документацията при състезателна процедура с договаряне, договаряне с
предварителна покана
за участие, договаряне
с публикуване на обявление за поръчка или
състезателен диалог.
Не з а ко н о с ъ о б р а з н о
отстраняване на не
обичайно благоприятни оферти.
Конфликт на интереси
с въздействие върх у
резултата от процедурата за възлагане на
обществена поръчка.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
а) изискуемите по ЗОП документи от досието
на обществената поръчка са недостатъчни,
за да се обоснове възлагането на поръчката,
което води до липса на прозрачност;
б) отказът за достъп до съответното досие
на обществената поръчка е много сериозна нередност, тъй като възложителят не е
предоставил доказателства, че процедурата
за възлагане на обществена поръчка е в
съответствие с приложимите правила;
а) възложителят е допуснал участник или
кандидат да промени офертата си в хода на
процедурата, когато изменението е довело
до възлагане на поръчката на този участник
или кандидат;
б) при открита или ограничена процедура
възложителят е преговарял с участник, което е довело до сключване на съществено
изменен договор спрямо първоначалните
условия от обявлението за поръчка и/или
документацията;
в) в областта на концесиите възложителят
позволява на участник или кандидат да
промени предмета, критериите за възлагане
и минималните изисквания по време на преговорите, като вследствие на тези промени
се стига до възлагане на договора на този
участник или кандидат.

С Т Р. 9
3
25 на сто

4
10 на сто

100 на сто

100 на сто

25 на сто

10 на сто

25 на сто

10 на сто

25 на сто

25 на сто

Случаите, в които участието в предварителните действия на възложителя във връзка с
подготовката на процедурата по чл. 44 от ЗОП
е довело до нарушаване на конкуренцията
или на принципите за недискриминация,
равно третиране и прозрачност. Нередността
е налице, когато не са спазени изискванията
на чл. 44, ал. 3 – 5 от ЗОП относно избрания
за изпълнител кандидат или участник.

25 на сто

10 на сто

При състезателна процедура с договаряне,
договаряне с предварителна покана за участие, договаряне с публикуване на обявление
за поръчка или състезателен диалог първоначално обявените условия на поръчката са
съществено изменени.

25 на сто

25 на сто

Отстранени са оферти, квалифицирани от
възложителя като необичайно благоприятни,
без да е изискана обосновка или е изискана,
но не е оценена от възложителя.
Установен е неразкрит или неадекватно отстранен конфликт на интереси по смисъла на
§ 2, т. 21 от допълнителните разпоредби на
ЗОП и съответният кандидат или участник
е избран за изпълнител на обществената поръчка. В допълнение конфликтът на интереси
може да възникне още при подготовка на
проекта, ако подготовката е оказала влияние
върху документацията или процедурата.

25 на сто

10 на сто

100 на сто

100 на сто

С Т Р.

22.

Раздел
ІІІ
23.

10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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1

2

3

4

Участие в процедура
за обществена поръчка при условията на
споразумение с други
лица с цел предотвратяване, ограничаване или
нарушаване на конкуренцията (когато нарушението е установено
с акт на компетентен
орган).
Налице е, когато група
от лица се споразумяват да повишат цените
или да понижат качеството на стоките, строителството или услугите,
предлагани при възлагането на конкретната
обществена поръчка.

а) участниците в споразумението против
конкуренцията са действали без помощ на
лице от системата за управление и контрол
или на лице на възложителя и участникът в
споразумението е определен за изпълнител
на съответната поръчка;

10 на сто

10 на сто

б) ако в процедурата за възлагане на обществена поръчка са подали оферта само участвали в споразумението лица, конкуренцията
е сериозно възпрепятствана;

25 на сто

25 на сто

в) лице от системата за управление и контрол
или от страна на възложителя е участвало в
споразумението против конкуренцията чрез
съдействие на участниците в споразумението
и един от тях е определен за изпълнител на
поръчката.
Не е налице нередност в случаите по букви
„а“, „б“ и „в“, когато участниците в споразумението са действали без помощ от лице
в системата за управление и контрол или
от страна на възложителя и нито един от
участниците в споразумението не е определен
за изпълнител на обществената поръчка.

100 на сто

100 на сто

Изпълнение на сключения договор
Не з а коно с ъ о б р а з н и а) има промени в договора (включително
изменения на договора намаляване на обхвата на договора), които
за обществена поръчка. не са в съответствие с чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
промени в елементите на договора няма да
се считат за нередности (следователно не
се налага финансова корекция), когато са
изпълнени следните условия:
– стойността на изменението е под праговете, определени в чл. 20, ал. 1 от ЗОП, и е
до 10 на сто от първоначалната стойност на
договора – за поръчки за услуги и доставки,
и до 15 на сто от първоначалната стойност
на договора – за поръчки на строителство,
и
– промяната не засяга цялостния характер
на поръчката или рамковото споразумение.
Съществена промяна на елементите на
договора (като цената, естеството на строителството, срока на изпълнение, условията
на плащане, използваните материали) е налице, когато промяната прави изпълнения
договор съществено различен по характер от
първоначално сключения. Във всеки случай
изменението ще се счита за съществено,
когато са изпълнени едно или повече от
условията по чл. 116, ал. 5 от ЗОП.

10 на сто от
25 на сто
първоначалот първоначалния ния договор и
новите стродоговор
ителни рабои новите
строителни ти/доставки/
услуги (ако
работи/доставки/услу- има такива),
ги (ако има произтичащи
от измененитакива),
ята
произтичащи от измененията

10 на сто от
б) всяко увеличение на цената, извършено в 25 на сто
нарушение на чл. 116, ал. 2 от ЗОП.
от първона- първоначалния договор
чалния договор и 100 и 100 на сто
от свързаните
на сто от
свързаните изменения в
изменения договора (увеличение на
в договора
цената)
(увеличение
на цената)

“

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

§ 8. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 2
се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „чл. 57 от Регламент (ЕС)
№ 966/2012“ се заменят с „чл. 61 от Регламент (ЕС) 2018/1046 (чл. 57 от Регламент
(ЕС) № 966/2012)“.
2. В т. 2 числото „2“ се заменя с „25, 10
или 5“.
3. В т. 4 думите „10 на сто в останалите
случаи“ се заличават, а думите „5 на сто или
на 2“ се заменят с „25, 10 или 5“.
4. В т. 6 думите „размерът на финансовата
корекция е 0 на сто“ се заменят с „не се
определя финансова корекция“.
Заключителни разпоредби
§ 9. В Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на
комитети за наблюдение на Споразумението
за партньорство на Република България и
на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за
програмен период 2014 – 2020 г. (обн., ДВ,
бр. 34 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 58, 76 и 101
от 2014 г., бр. 37 и 57 от 2015 г., бр. 2 и 46
от 2016 г., бр. 30 и 68 от 2017 г. и бр. 54 и
72 от 2018 г.), в чл. 8 ал. 3 се изменя така:
„(3) Комитетът може да взема решения и
неприсъствено с изключение на решенията
по чл. 2, ал. 1, т. 12.“
§ 10. В Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на
стратегическите и програмните документи
на Република България за управление на
средствата от фондовете на Европейски я
съюз за програмния период 2021 – 2027 г.
(ДВ, бр. 46 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати
от Министерския съвет по реда на Закона
за хората с у вреж дани я, определ ят един
общ представител за основен член и двама
резервни членове в състава на работната
група по чл. 3, ал. 1.“
2. В чл. 7:
а) в ал. 1 думите „всяка от“ се заличават;
б) в ал. 2 след думите „водещо ведомство“
се добавя „или от ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства,
в чиято структура е водещото ведомство“;
в) в ал. 4, т. 1 думите „останалите програми“ се заменят с „програмите“;
г) в ал. 6 след думите „водещо ведомство“
се добавя „или оправомощено от него лице,
или от ръководител я на първостепенни я
разпоредител с бюджетни средства, в чиято
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структура е водещото ведомство“ и се поставя запетая.
3. В чл. 8:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерск и я съвет по реда на
Закона за хората с увреждания, определят
един общ представител за основен член и
двама резервни членове в състава на всяка
от работните групи по чл. 7, ал. 1.“
4. В чл. 10:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 след думите „съответната програма“ се добавя „или програми“;
бб) в т. 2 след думите „ръководителя на
водещото ведомство“ се добавя „или оправомощено от него лице“ и се поставя запетая;
вв) в т. 7 след думите „ръководителя на
водещото ведомство“ се добавя „или оправомощено от него лице“ и се поставя запетая;
б) в ал. 2 след думите „водещо ведомство“
се добавя „или ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства,
в чиято структура е водещото ведомство“;
в) в ал. 3 след думите „водещите ведомства“ се добавя „или съответния ръководител
на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото
ведомство“.
5. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Водещото ведомство или ръководител ят на първостепенни я разпоредител с
бюд жетни средства, в чи ято стру кт у ра е
водещото ведомство, публикува на Единния
информационен портал за обща информация
за изпълнението и управлението на ЕСИФ
www.eufunds.bg и на електронната страница
на съответното ведомство покана за участие
в избора на представители на юридическите
лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в тематичната работна група за
разработване на съответната програма или
програми.“;
б) в т. 2 накрая се добавя „или програми“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. В срок до 15 работни дни от датата на
публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на чл. 7, ал. 4, т. 14 и
ал. 5 подава писмено заявление за участие
в избора до ръководителя на водещото ведомство или до оправомощено от него лице,
или до ръководител я на първостепенни я
разпоредител с бюджетни средства, в чиято
структура е водещото ведомство.“;
г) точки 6 – 8 се изменят така:
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„6. В срок до 10 работни дни след изтичането на срока по т. 3 ръководителят на
водещото ведомство или оправомощено от
него лице, или ръководителят на първостепенния разпоредител с бюджетни средства,
в чиято структура е водещото ведомство,
уведомява лицата, отговарящи на критериите по чл. 9, ал. 1 и 3, и ги кани да излъчат
един общ представител на съответната група
юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за основен член и до
трима представители за резервни членове.
7. В срок до 7 работни дни от получаването
на поканата лицата по т. 6 писмено уведомяват ръководителя на водещото ведомство
или оправомощеното от него лице, или ръководителя на първостепенния разпоредител
с бюджетни средства, в чиято структура е
водещото ведомство, за излъчените представители, като представят доказателства
за общото им одобрение.
8. В 14-дневен срок от уведомлението по
т. 7 излъченият основен член и резервните
членове представят на ръководителя на водещото ведомство или на оправомощеното
от него лице, или на ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства,
в чиято структура е водещото ведомство,
документи, доказващи обстоятелствата по
чл. 9, ал. 5.“;
д) точка 10 се изменя така:
„10. При промяна на основния член или
на резервен член лицата по т. 6 писмено
уведомяват ръководителя на водещото ведомство или оправомощеното от него лице,
или ръководителя на първостепенния разпоредител с бюджетни средства, в чиято структура е водещото ведомство, и предоставят
документите, доказващи обстоятелствата по
чл. 9, ал. 5.“
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6574

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203
ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, приета с Постановление № 59
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на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.,
бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от
2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г.,
бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 от
2019 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2а, ал. 1 след думите „се прекратява“ съюзът „и“ се заличава и накрая се
добавя „и съответната обща процедура по
чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС“.
2. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Възложителят е длъжен да информира
писмено компетентните органи – МОСВ/
РИОСВ, в най-ранния етап за своето инвестиционно предложение, като внася уведомление по образец съгласно приложение № 5
в един екземпляр на хартиен и електронен
носител и е длъжен да осигури еднаквост на
съдържанието на хартиения и електронния
носител на информацията с приложенията.
Възложителят обявява своето предложение
на интернет страницата си, ако има такава,
и чрез средствата за масово осведомяване
и/или по друг подходящ начин.“
3. В чл. 5, ал. 1:
а) в основния текст думите „Закона за
опазване на околната среда“ и скобите на
абревиатурата ЗООС се заличават;
б) създава се т. 8:
„8. възможността за прилагане на чл. 94,
ал. 1, т. 9 от ЗООС.“
4. В чл. 10:
а) в ал. 1 след думите „приложение № 1
към чл. 92, т. 1 ЗООС“ съюзът „или“ се заличава, а след думите „чл. 93, ал. 9 ЗООС“
се добавя „за случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9
от ЗООС“;
б) в ал. 3 се създава т. 9:
„9. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС:
а) заявление с обхват и съдържание на
приложение № 1 от наредбата по чл. 119 от
ЗООС, и/или;
б) заявление по приложение № 3 от наредбата по чл. 103, ал. 9 от ЗООС без приложенията.“;
в) създават се ал. 8 – 13:
„(8) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща
заявлението по ал. 3, т. 9, буква „а“ на изпълнителния директор на ИАОС за проверка
за съответствие на съдържанието и формата
му с изискванията на наредбата по чл. 119,
ал. 1 от ЗООС и при необходимост за извършване на проверка на място и определя
срок за отговор до 45 дни.
(9) При установени непълноти и несъответствия изпълнителният директор на ИАОС
в срока по ал. 8 уведомява писмено компе-
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тентния орган за необходимите поправки и
информация за допълване на заявлението,
като посочва основанията за това.
(10) В срок до 14 дни след срока за отговор по ал. 8 компетентният орган уведомява
възложителя за необходимостта от представяне на допълнено заявление. Заявлението е
самостоятелно приложение към доклада за
ОВОС и се представя в един екземпляр на
хартиен носител и на електронен носител.
(11) Извън случаите на ал. 9 изпълнителният директор на ИАОС информира в срока
по ал. 8 компетентния орган за липсата на
необходимост от допълване на заявлението.
(12) В срок до 14 дни след изтичането на
срока за отговор по ал. 8 компетентният
орган уведомява възложителя за липсата на
необходимост от допълване на заявлението.
(13) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице се произнася
по заданието по ал. 3 независимо от сроковете по ал. 8, 10 и 12.“
5. В ч л. 11, а л. 1 с лед абр евиат у рат а
„ЗООС“ се добавя „и чл. 13, 14 и 18 от наредбата по чл. 103, ал. 9 от ЗООС в случаите
по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС“.
6. В чл. 12, ал. 2 се създават т. 7 и 8:
„7. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 – документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС;
8. в слу чаите по чл. 94, а л. 1, т. 9 по
реда на чл. 10, ал. 9 – допълнено заявление
с обхват и съдържание по приложение № 1
от наредбата по чл. 119 от ЗООС.“
7. В чл. 14:
а) в ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. компет ен т ни я т орга н и л и оп ра во мощено от него длъжностно лице изисква
становище по доклада за ОВОС от:
а) съответната РЗИ в зависимост от местоположението на инвестиционното предложение – за докладите за ОВОС, които ще
се разглеж дат от Експертни я екологичен
съвет (ЕЕС) при РИОСВ, и за докладите
по ОВОС, и документите по чл. 112, ал. 3
от ЗООС в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от
ЗООС; компетентният орган изпраща документацията до съответната РЗИ в зависимост
от местоположението на инвестиционното
предложение;
б) Министерството на здравеопазването – за докладите за ОВОС, които ще се
разглеждат във Висшия експертен екологичен
съвет (ВЕЕС) при МОСВ, с изключение на
тези по буква „а“;“
б) в ал. 11, изречение първо накрая се
поставя запетая и се добавя „като в случаите
по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС за документите
по чл. 112, ал. 3 от ЗООС изисква становище от органите по чл. 114, ал. 2 от ЗООС“;
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в) създават се ал. 12 – 18:
„(12) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от
ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице в срок до
3 дни след полу чаването на допълненото
заявление по чл. 7, ал. 2 от наредбата по
чл. 119 от ЗООС го изпраща на изпълнителния директор на ИАОС за проверка на
съответствие на съдържанието и формата
му с изискванията на наредбата по чл. 119,
ал. 1 от ЗООС и определя срок за отговор
до 20 дни.
(13) При установени непълноти и несъответствия изпълнителният директор на ИАОС
в срока за отговор по ал. 12 уведомява писмено компетентния орган за необходимите
поправки и информация за допълване на
заявлението, изпратено по реда на ал. 12,
и посочва основанията за това. В срока по
ал. 1 компетентният орган дава отрицателна
оценка на качеството на доклада за ОВОС
при необходимостта от следващо допълване
на заявлението.
(14) В случаите по ал. 13 допълненото
за я в лен ие с е п редс та вя о т въ з лож и т ел я
с док ла да за ОВОС като самостоя телно
приложение към него в един екземпляр на
хартиен носител и на електронен носител.
(15) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от
ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице в срок до
3 дни след получаване на документите по
чл. 112, ал. 3 от ЗООС ги изпраща на изпълнителния директор на ИАОС за проверка на
съответствие на съдържанието и формата
им с изискванията на наредбата по чл. 103,
ал. 9 от ЗООС и определя срок за отговор
до 20 дни.
(16) При установени непълноти и несъответствия изпълнителният директор на ИАОС
в срока за отговор по ал. 15 уведомява писмено компетентния орган за необходимите
поправки и информация за допълване на
документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС. В
срока по ал. 1 компетентният орган дава отрицателна оценка на качеството на доклада
за ОВОС при необходимостта от следващо
допълване.
(17) В слу чаите по ал. 16 допълнената
документация се представя от възложителя с доклада за ОВОС като самостоятелно
приложение към него в един екземпляр на
хартиен носител и на електронен носител.
(18) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от
ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице в срок до 3 дни
след получаването на документите по чл. 112,
ал. 3 от ЗООС ги изпраща на министъра
на вътрешните работи, на изпълнителния
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директор на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“, на кмета на общината/
общините и на директора на съответната
РИОСВ за становище, което да се предостави едновременно на компетентния орган
и на изпълнителния директор на ИАОС в
срок до 14 дни.“
8. В чл. 15, ал. 1, изречение първо думите
„Изпълнителната агенция по околна среда“
се заменят с „изпълнителния директор на
ИАОС“.
9. В чл. 16 се създават ал. 3 – 6:
„(3) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от
ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице, кметовете на
засегнатите общини и изпълнителният директор на ИАОС в 3-дневен срок от получаване
на писмото по чл. 15, ал. 1 оповестяват по
образец съгласно приложение № 9 заявлението по чл. 4, ал. 3/допълненото заявление по
чл. 7, ал. 2 от наредбата по чл. 119 от ЗООС
и/или документите по чл. 112, ал. 3 от ЗООС
и осигуряват при равнопоставеност обществен достъп чрез своята интернет страница в
продължение на 30 дни.
(4) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от
ЗООС кметовете на засегнатите общини и
заинтересованата общественост изпращат
становищата в резултат от обществения достъп по ал. 3 едновременно до компетентния
орган и до изпълнителния директор на ИАОС.
(5) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС
след приключване на обществения достъп по
ал. 3 и 4 изпълнителният директор на ИАОС
предприема действията по чл. 122а, ал. 6 и
7 и чл. 123б от ЗООС и/или действията по
чл. 116а от ЗООС.
(6) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от
ЗООС изпълнителният директор на ИАОС
предоставя на компетентния орган становище за одобряване или за неодобряване на
доклада за безопасност и/или предоставя
съдържанието на комплексното разрешително по чл. 123 от ЗООС или мотивирания
отказ по чл. 122а, ал. 8 от ЗООС до 3 дни
след приключване на действията по ал. 5.“
10. В чл. 17 се създава ал. 12:
„(12) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от
ЗООС разпоредбите на ал. 1 – 11 се прилагат
за доклада за ОВОС с всички приложения
към него с изключение на документите по
чл. 12, ал. 2, т. 7 и 8.“
11. В чл. 18, ал. 1:
а) точка 5 се изменя така:
„5. решението на ВЕЕС при МОСВ или
решението на ЕЕС при съответната РИОСВ;“
б) създава се т. 6:
„6. становището за одобряване или за
неодобряване на доклада за безопасност и/
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или проекта на решение по чл. 122а, ал. 8
от ЗООС – в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9
от ЗООС.“
12. В чл. 19:
а) в ал. 1 се създава т. 5:
„5. становището е за одобряване на доклада за безопасност и/или е предоставено
от изпълнителния директор на ИАОС съдържанието на комплексното разрешително
по чл. 123 от ЗООС – в случаите по чл. 94,
ал. 1, т. 9 от ЗООС.“;
б) в ал. 2 се създава т. 7:
„7. становището е за неодобряване на доклада за безопасност и/или е предоставено
становище от изпълнителния директор на
ИАОС за мотивиран отказ от издаването
по чл. 122а, ал. 8 от ЗООС в случаите по
чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС.“
13. В чл. 20а:
а) в т. 1 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“;
б) създава се т. 4:
„4. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от
ЗООС информира писмено за взетото решение министъра на вътрешните работи.“
14. В чл. 22, ал. 4 думите „чл. 99, ал. 8“
се заменят с „чл. 99, ал. 12“.
15. В чл. 23 след думите „(обн., ДВ, бр. 86
от 1999 г.; попр., бр. 89 от 1999 г.),“ се добавя
„в т.ч. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС
и/или по Конвенцията за трансграничните
въздействия на промишлените аварии (обн.,
ДВ, бр. 68 от 2015 г.; изм., бр. 75 от 2016 г.)“
и се поставя запетая.
16. В приложение № 5 към чл. 4, ал. 1, в
т. І накрая се създава нов ред:
„Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от
ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/
или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или
по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.“
17. В приложение № 8 към чл. 13, ал. 1
се създават т. 13 и 14:
„13. Документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3
от ЗООС – в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9.
14. Заявление с обхват и съдържание по
приложение № 1 от наредбата по чл. 119 от
ЗООС – в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от
ЗООС по реда на чл. 10, ал. 5.“
18. С ъ з д а в а с е п ри ложен ие № 9 к ъм
чл. 16, ал. 3:
„Приложение № 9
към чл. 16, ал. 3
Обява за осигуряване на обществен достъп
до заявлението/допълненото заявление по
чл. 4, ал. 3 от наредбата по чл. 119 от ЗООС
1. Обстоятелство, че решението е предмет
на консултации с други държави членки,
когато е приложимо.
2. Оператор на инсталацията.
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3. Вид на възможното решение – за изграждане и/или за експлоатация на инсталация.
4. Дейността, която се извършва/ще се
извършва в инсталацията.
5. Компетентният орган за вземането на
решение.
6. Органите, от които може да бъде получена информация, включително срока и
мястото за получаването є.
7. Органите, до които могат да се подават
забележките, разясненията и възраженията на
заинтересуваните лица, включително срока
и мястото за подаването им.
8. Посочване на времето и мястото или
средствата, чрез които съответната информация ще се предостави.“
§ 2. В Наредбата за условията и реда за
издаване на комплексни разрешителни, приета с Постановление № 238 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г.;
попр., бр. 97 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 69 от
2012 г., бр. 5 от 2016 г., бр. 3 и 16 от 2018 г.
и бр. 31 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) С наредбата се регламентират условията и редът за издаване на комплексни разрешителни по реда на глава седма, раздел ІІ от
Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
за изграждането и експлоатацията на нови
и за експлоатация и съществени промени
на действащи инсталации и съоръжения,
за категориите промишлени дейности по
приложение № 4 към ЗООС.“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 1 след думите „заявленията за“
се добавя „издаване на“;
бб) в т. 3 думата „изменение“ и запетаята
след нея се заличават;
вв) създава се т. 6:
„6. съдържанието и формата на информацията по чл. 123в, т. 1 от ЗООС.“
2. В чл. 2, ал. 3, в основния текст след
думите „чл. 120“ се поставя запетая и се
добавя „ал. 1 от“.
3. В чл. 3, ал. 2, т. 10 накрая се добавя
„и рисковете за нея“.
4. В чл. 3а думите „един месец“ се заменят с „3 дни“.
5. В чл. 4:
а) в ал. 1 думата „Заявленията“ се заменя
със „Заявлението“ и думата „подават“ се
заменя с „подава“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Заявлението за издаване на комплексно разрешително се подава от оператора в
един екземпляр на електронен и на хартиен
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носител със съдържанието и във формата
съгласно приложение № 1 заедно със съответните документи и декларация за достоверност
на данните по приложение № 1. Операторът
осигурява еднаквост на съдържанието на
хартиения и на електронния носител.“;
в) алинея 4 се отменя;
г) в ал. 8 след думите „по чл. 118, ал. 3 от
ЗООС“ се поставя тире и се добавя „писма
за съгласуване по чл. 2, ал. 2 от Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка
за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201
на Министерск и я съвет от 20 07 г. (обн.,
ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от
2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и
бр. 3 от 2018 г.)“.
6. В чл. 7:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпълнителната агенция по околна
среда предоставя заявлението/допълненото
заявление на електронен носител в съответната община по местонахождението на
инсталацията. Изпълнителната агенция по
околна среда и общината/общините осигуряват достъп до заявлението/допълненото
заявление съгласно чл. 122а, ал. 5 от ЗООС
чрез своята интернет страница.“;
б) в ал. 5:
аа) в основния текст цифрата „3“ се заменя с „4“;
бб) в т. 3 думите „или за изменение на
комплексно разрешително“ и запетаята пред
тях се заличават.
7. Заглавието на глава пета се изменя така:
„ИЗДАВАНЕ, ОТК АЗ И ОТМЕНЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО“.
8. В чл. 10:
а) в ал. 6 цифрата „7“ се заменя с „5“;
б) в ал. 7 числото „10“ се заменя с „5“;
в) в ал. 8, изречение първо след думата
„оператора“ се поставя запетая и се добавя
„при необходимост“.
9. В чл. 12:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 124, ал. 4 от ЗООС
компетентният орган по чл. 120, ал. 1 от
ЗООС с решение отменя решението за издаване на комплексно разрешително.“;
б) в ал. 3 думите „един месец“ се заменят
с „до 10 дни“;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Независимо от срока по ал. 3 и 4
решението за отменяне се издава от компетентния орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС в
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срок до един месец от подаване на уведомлението по ал. 2.“
10. В чл. 14:
а) в ал. 1 числото „14“ се заменя с „5“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В с рок 10 д н и о т пол у ча ва не на
у в едом лен ие т о по а л. 1 ком пе т ен т н и я т
орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС писмено
потвърждава промяната на новия оператор.
Изпълнителният директор на ИАОС отразява
обстоятелствата на промяната в регистъра
по чл. 129, ал. 2, т. 6 от ЗООС и информира
МОСВ, РИОСВ и басейновата дирекция.“;
в) създава се нова ал. 5:
„(5) Новият оператор по ал. 1 е отговорен
за изпълнението на условията на комплексното разрешително и на изискванията на
глава седма, раздел II от ЗООС, и на тази
наредба.“;
г) досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) При промяна на оператора на част
о т и нс т а ла ц и я/и нс т а л а ц и и по и зда дено
комплексно разрешително компетентният
орган по чл. 120, ал. 1 от ЗООС актуализира комплексното разрешително съгласно
чл. 126, ал. 1 и 2 от ЗООС.“;
д) досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
11. Заглавието на глава шеста се изменя
така:
„ПЛАНИРАНИ ПРОМЕНИ, ПРЕРАЗГЛЕЖД А Н Е И А К Т УА Л ИЗИ РА Н Е Н А КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ“.
12. Членове 16 и 17 се изменят така:
„Чл. 16. (1) Информация за планирана
промяна по чл. 123в, т. 1 от ЗООС се подава в ИАОС съгласно приложение № 5 след
прик лючването на процед у рата по глава
шеста от ЗООС, когато такава се изисква.
(2) В срока по чл. 123г от ЗООС изпълнителният директор на ИАОС установява
наличието на значително отрицателно въздействие върху здравето на хората или върху
околната среда и уведомява оператора за
вида на приложимата процедура по чл. 117,
ал. 2 или по чл. 126, ал. 1 от ЗООС или за
липсата на необходимост от провеждане на
процедура.
(3) В срока по чл. 123г от ЗООС изпълнителният директор на ИАОС писмено информира оператора за липсата на необходимост от
провеждане на процедура по реда на чл. 117,
ал. 2 или по чл. 126, ал. 1 от ЗООС, когато
предвид информацията по ал. 1 не е необходима промяна на условия или поставяне на
нови условия в комплексното разрешително.
Изпълнителният директор на ИАОС отразява
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тези обстоятелства в регистъра по чл. 129,
ал. 2, т. 6 от ЗООС и информира МОСВ,
РИОСВ и басейновата дирекция.
(4) Извън случаите по ал. 3, в срока по
чл. 123г от ЗООС въз основа на информацията
съгласно приложение № 5 изпълнителният
директор на ИАОС установява наличието на
значително отрицателно въздействие върху
здравето на хората или върху околната среда
и уведомява оператора за вида на приложимата процедура по чл. 117, ал. 2 или по
чл. 126, ал. 1 от ЗООС.
(5) За започване на процедура по актуализация на комплексно разрешително по реда
на чл. 126, ал. 1 от ЗООС изпълнителният
директор на ИАОС изисква от оператора
да представи информацията в обхвата на
чл. 126, ал. 1 от ЗООС и информация по
приложение № 6.
(6) Информацията по ал. 5 се представя
от оператора в ИАОС в един екземпляр на
хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
(7) Наличието на съответствие на планирана промяна в работата на инсталация
с нормативната у редба по околна среда,
необходимостта от актуализиране на разрешителното и условията за това се съгласуват със съответните РИОСВ и с басейнова
дирекция, при необходимост.
(8) За с ъглас у ва не т о по а л. 7 И АОС
изпраща в срок до 2 дни представената информация по служебен път на съответните
РИОСВ и басейнова дирекция и изисква
писмени становища в срок до 5 дни от датата
на изпращането.
(9) Изпълнителната агенция по околна
среда обобщава получените становища в срок
до 15 дни от получаване на информацията
по ал. 5 и изготвя предложение за конкретни
промени в комплексното разрешително. В
срок до един ден предложението се изпраща
по служебен път на органите, представили
становища, както и на оператора, внесъл
информацията по ал. 5, и се изискват становища по предложените промени в условията
на комплексното разрешително, включително
относно необходимостта от провеждане на
среща по ал. 10, в срок до 3 дни.
(10) Предложението по ал. 9 се обсъжда
на среща, организирана от ИАОС в срок
до 25 дни от получаване на информацията
по ал. 5. В срещата участват представители
на органите, представили становища, и на
оператора, п редстави л информаци я та по
ал. 5. За срещата представител на ИАОС
съставя протокол за взетите решения по
отношение на:
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1. а к т уа л и зи ра не т о н а ком п лекс но т о
разрешително във връзка с чл. 126, ал. 1
от ЗООС;
2 . кон к р е т н и п р омен и , вк л юч и т е л но
допълнения, в условията на комплексното
разрешително.
(11) За участие в срещата по ал. 10 длъжностните лица от ИАОС и от съответните
РИОСВ и басейнова дирекция се упълномощават от съответните директори.
(12) При необходимост И АОС организира проверка на място от упълномощени
длъжностни лица от ИАОС, от съответните
РИОСВ и басейнова дирекция.
Чл. 17. (1) Въз основа на предложението
на ИАОС по чл. 16, ал. 9 и/или на протокола
по чл. 16, ал. 10 изпълнителният директор
на ИАОС издава решение по чл. 126, ал. 1
от ЗООС за актуализиране на комплексното
разрешително в срока по чл. 126, ал. 2 от
ЗООС, освен в случаите по чл. 124, ал. 8
от ЗООС, когато при актуализирането се
прилага чл. 123а, ал. 3 от ЗООС.
(2) В случаите по чл. 126, ал. 1, т. 5 от
ЗООС, когато се прилага чл. 124, ал. 8 от
ЗООС, в срок до 5 дни от полу чаването
на становищата по чл. 16, ал. 9 и/или от
приключването на срещата по чл. 16, ал. 10
изпълнителният директор на ИАОС изготвя проект на решение за актуализация на
комплексното разрешително и съвместно с
общината по местонахождение на инсталацията осигуряват обществен достъп до него
по реда на чл. 122а, ал. 5 от ЗООС и чл. 7,
ал. 3 и 4.
(3) В срок до 10 дни от приключването
на общес т вен и я дос т ъп изп ъ л н и т ел н и я т
директор на ИАОС издава решение за актуализиране на комплексното разрешително.
(4) Решението за актуализиране на комплексно разрешително се издава в 3 екземпляра на хартиен носител.
(5) Предаването на решението за актуа л изи ра не на ком п лексно разреш и т ел но
на оператора, на МОСВ и на съответните
РИОСВ и басейнова дирекция се извършва
по реда на чл. 15, ал. 2 и 3.
(6) Всяко актуализиране на комплексно
разрешително по реда на чл. 126, ал. 1 от
ЗООС се отразява от ИАОС в техническата
оценка по чл. 123б от ЗООС, като информацията се добавя в края на съществуващата
техническа оценка. Информацията включва
хода на протичане на актуализирането на
комплексното разрешително и мотивите за
промяна на всяко условие. В техническата
оценка се вписват всички нови условия и
всички стари текстове на променените условия.“
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13. Член 18 се отменя.
14. Създават се чл. 18а – 18г:
„Чл. 18а. (1) Преразглеждане на комплексно разрешително по чл. 124, ал. 2 и 5 от
ЗООС се извършва:
1. в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 1 от
ЗООС – незабавно, след установяване на
необходимост от промяна на поставените в
разрешителното емисионни ограничения или
включване в условията на разрешителното
на нови емисионни ограничения;
2. в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 2 от
ЗООС – след установяване на наличието на
съответните обстоятелства и представяне от
оператора на информацията по приложение
№ 6 и доказателства за прилагането на НДНТ;
3. в останалите случаи по чл. 124, ал. 2
и 5 от ЗООС – при влезли в сила:
а) нови нормативни разпоредби по отношение на изискванията за експлоатационна
безопасност на инста лаци ята в сл у чаите
по чл. 124, ал. 2, т. 3 от ЗООС – след представяне от оператора на информацията по
приложение № 6 и на доказателства за
прилагането на НДНТ;
б) нови нормативни разпоредби, различни
от разпоредбите по букви „а“ и „в“ в случаите по чл. 124, ал. 2, т. 4 от ЗООС – след
представяне от оператора на информацията
по приложение № 6 и на доказателства за
прилагането на НДНТ;
в) заключения за НДНТ, приети с решение на Европейската комисия, в случаите
по ч л. 124, а л. 2, т. 5 и а л. 5 о т ЗООС,
свързани с основната дейност на дадена
инсталация – след представяне от оператора на информацията по приложение № 6 и/
или доказателства за прилагането на НДНТ,
включително за съответствие с приетите заключения или за наличие на обстоятелствата
по чл. 123, ал. 4 или 5 от ЗООС.
(2) Информацията по ал. 1, т. 3, буква „в“
се представя от оператора в срок 9 месеца от
публикуването на решение на Европейската
комисия за приемане на заключение за НДНТ
в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
(3) Информацията по ал. 1, т. 2 и 3 се
представя от оператора в ИАОС на хартиен
носител и на електронен носител.
(4) Необходимостта от актуализиране на
разрешителното и условията, при които да
бъде разрешена дейността, се съгласуват със
съответните РИОСВ и басейнова дирекция.
(5) За съгласуването по ал. 4 ИАОС в срок
до 2 дни от получаването на информацията по
ал. 3 изпраща информацията на електронен
носител, включително по служебен път, на
съответните РИОСВ и басейнова дирекция
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и изисква писмени становища в срок 7 дни
от датата на изпращането.
(6) Изпълнителната агенция по околна
среда обобщава в срок до 5 дни от получените становища по ал. 5 и изготвя предложение за конкретни промени в комплексното
разрешително. В срок до един ден предложението се изпраща по електронна поща
на органите, представили становища, и на
оператора, внесъл информацията по ал. 3,
и се изискват становища в срок до 3 дни
по предложените промени в условията на
комплексното разрешително, включително
относно необходимостта от провеждане на
среща по ал. 7.
(7) Предложението по ал. 6 се обсъжда
на среща, организирана от ИАОС в срок до
7 дни от представените становища по ал. 6. В
срещата участват представители на органите,
изразили становища, и на оператора, предоставил информацията по ал. 3. За срещата
представител на ИАОС съставя протокол за
взетите решения по отношение на:
1. необходимост от актуализиране на комплексното разрешително във връзка с чл. 124,
ал. 2, т. 1 – 5 и ал. 5 от ЗООС; в случаите
по чл. 124, ал. 2, т. 5 и ал. 5 от ЗООС решението се основава на мотивирано приемане/
неприемане на представените от оператора
съгласно ал. 1, т. 3, буква „в“ доказателства
за прилагане на НДНТ, като компетентният
орган съобразява условията на комплексното
разрешително със заключенията от влязлото
в сила решение на Европейската комисия;
2 . кон к р е т н и п р омен и , вк л юч и т е л но
допълнения, в условията на комплексното
разрешително, в т.ч. за привеждане в съответствие с влязло в сила решение на Европейската комисия за приемане на НДНТ.
(8) За участие в срещите по ал. 7 длъжностните лица от ИАОС и от съответните
РИОСВ и басейнова дирекция се упълномощават от съответните директори.
(9) При необходимост ИАОС организира
проверка на място от упълномощени длъжностни лица от И АОС и от съответните
РИОСВ и басейнова дирекция.
(10) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1
от ЗООС приключва преразглеждането със
заключение относно необходимостта от актуализиране на комплексното разрешително
въз основа на протокола по ал. 7 и/или на
предложението на ИАОС по ал. 6, като уведомява писмено за това оператора, МОСВ и
съответните РИОСВ и басейнова дирекция.
(11) Преразглеждането приключва в срок
до един месец от представянето на информацията по ал. 3.
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Чл. 18б. (1) Решението за актуализиране
на комплексното разрешително по чл. 124,
ал. 2 и 5 от ЗООС се издава в срок до 20 дни
от приключване на преразглеждането с изключение на случаите по чл. 124, ал. 2, т. 1
от ЗООС.
(2) В случаите по чл. 124, ал. 2, т. 1 от
ЗООС, в срока по ал. 1 ИАОС изготвя проект
на решение за актуализиране на комплексното разрешително.
(3) В случите по ал. 2 ИАОС съвместно
с общината по местонахождение на инсталацията осигу ряват обществен достъп до
проекта по реда на чл. 122а, ал. 5 от ЗООС
и чл. 7, ал. 3 и 4.
(4) В срок до 10 дни от приключването
на обществения достъп до проекта на решение по ал. 2 изпълнителният директор на
ИАОС издава решение за актуализиране на
комплексното разрешително.
(5) При необходимост в срока по ал. 1
ИАОС провежда консултации с оператора
на инсталацията.
(6) Решението за актуализиране на комплексно разрешително се издава в 3 екземпляра на хартиен носител.
(7) Предаването на решението за актуализиране на комплексно разрешително на
оператора, МОСВ и на съответните РИОСВ
и басейнова дирекция се извършва по реда
на чл. 15, ал. 2 и 3.
(8) Всяко актуализиране на комплексно
разрешително се отразява от ИАОС в техническата оценка по чл. 123б от ЗООС, като
информацията се добавя в края на съществуващата техническа оценка. Информацията
включва хода на протичане на преразглеждането и актуализирането на комплексното
разрешително и мотивите за промяна на
всяко условие. В техническата оценка се
вписват всички нови условия и всички стари
текстове на променените условия.
Чл. 18в. В случаите на съвместяване на
процедури по чл. 124, ал. 2 от ЗООС и по
чл. 126, ал. 1 от ЗООС се прилагат изискванията и сроковете на чл. 16 – 18г.
Чл. 18г. Редът и начинът за провеждане на
обща процедура по реда на чл. 94, ал. 1, т. 9
от ЗООС, с издаване на комплексно разрешително, са регламентирани в Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29
от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.,
бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от
2018 г. и бр. 31 от 2019 г.).“

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

15. В чл. 19:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Контролът по изпълнението на условията в издадено комплексно разрешително
или решението по реда на чл. 99, ал. 5 от
ЗООС се извършва от РИОСВ.“;
б) в ал. 2 думите „чл. 125, ал. 1, т. 3 ЗООС“
се заменят с „чл. 123в, т. 3 от ЗООС“.
16. В чл. 20:
а) в а л. 1 д у м и т е „и на бас ей новат а
дирекция“ се заличават, думите „чл. 125,
ал. 1, т. 6 ЗООС“ се заменят с „чл. 123в, т. 6
от ЗООС“, а след думата „срок“ се добавя
предлогът „до“;
б) създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Регионалната инспекция по околната
среда и водите изпраща годишния доклад
по ал. 1 за становище по компетентност на
съответната басейнова дирекция и изисква
писмено становище в срок до 14 дни от датата на изпращането.
(3) Въз основа на доклада по ал. 1 и становището по ал. 2 директорът на РИОСВ
може да изисква от оператора да отстрани
допуснати неточности или пропуски.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Регионалните инспекции по околната
среда и водите изпращат ежегодно по електронен път в ИАОС одобрените годишни
доклади по ал. 1 до един месец след одобряването на съответния годишен доклад,
за което информира оператора.“;
г) досегашната ал. 3 става ал. 5.
17. В чл. 22 ал. 5 се изменя така:
„(5) Решението, липсата на необходимост
от провеж дане на процеду ра за слу чаите
по чл. 123г от ЗООС, решението по реда на
чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС, разрешителното,
мотивите за решението, както и информацията за участието на обществеността във
вземането на решение при получаването им
от друга страна членка във връзка с възможно
трансгранично замърсяване се публикуват в
регистъра по чл. 129 от ЗООС на страницата
на МОСВ в интернет.“
18. В чл. 23 абревиатурата „РИОСВ“ се
заменя с „директора на РИОСВ до изпълнителния директор на ИАОС“ и думите „ал. 2“
се заменят с „ал. 4“.
19. В § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби думите „т. ІІ А.1, 2, 3 или 5“ се заменят
с „т. ІІ А.1, 2 или 4“.
20. В § 3 от заключителните разпоредби
след думите „нови инсталации“ се поставя
точка и текстът докрая се заличава.
21. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 3 се
правят следните изменения:
а) в част I т. 2.1.1 и 2.3.1 се заличават;
б) в част II т. 7 се изменя така:
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„7. Управление на отпадъците.
7.1. Образуване и третиране на образуваните отпадъци.
7.2. Приемане и третиране на приетите
отпадъци.
7.3. Предварително съхраняване на отпадъци.
7.4. Инсталации, съоръжения и технологии
за третиране на отпадъци.
7.5. Документиране и докладване на дейностите по управление на отпадъците.“
22. Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 9, ал. 1
Комплексно разрешително
(Образец)

Условие № 1. Речник на използваните
термини.
Условие № 2. Инсталации, обхванати от
това разрешително.
Условие № 3. Обхват.
3.1. При необходимост – срок на разрешителното съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗООС.
Условие № 4. Капацитет на инсталациите.
Условие № 5. Управление на околната
среда. Докладване.
Условие № 6. Тълкуване.
Условие № 7. Уведомяване.
Условие № 8. Използване на ресурси.
8.1. Използване на вода.
8.2. Използване на енергия.
8.3. Използване на суровини, спомагателни
материали и горива.
Условие № 9. Емисии в атмосферата.
9.1. Работа на пречиствателното оборудване.
9.2. Емисии от точкови източници.
9.3. Неорганизирани емисии.
9.4. Интензивно миришещи вещества.
9.5. Въздействие на емисиите на вредни
вещества върху качеството на атмосферния
въздух.
9.6. Условия за собствен мониторинг.
Условие № 10. Емисии на отпадъчни води.
10.1. Производствени отпадъчни води.
10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения.
10.1.2. Емисионни норми – индивидуални
емисионни ограничения.
10.1.3. Принос към концентрациите на
вредни и опасни вещест ва във водоп риемниците – водните обекти, приемник на
заустваните отпадъчни води.
10.1.4. Условия за собствен мониторинг.
10.2. Охлаждащи води.
10.2.1. Работа на пречиствателните съоръжения.
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10.2.2. Емисионни норми.
10.2.3. Принос към концентрациите на
вредни и опасни вещест ва във водоп риемниците – водните обекти, приемник на
заустваните охлаждащи води.
10.2.4. Условия за собствен мониторинг.
10.3. Битово-фекални води.
10.3.1. Работа на пречиствателните съоръжения.
10.3.2. Емисионни норми.
10.3.3. Принос към концентрациите на
вредни и опасни вещест ва във водоп риемниците – водните обекти, приемник на
заустваните битово-фекални води.
10.3.4. Условия за собствен мониторинг.
10.4. Дъждовни води.
10.4.1. Работа на пречиствателните съоръжения.
10.4.2. Емисионни норми.
10.4.3. Принос към концентрациите на
вредни и опасни вещества във водоприемниците.
10.4.4. Условия за собствен мониторинг.
Условие № 11. Управление на отпадъците.
11.1. Образуване и третиране на образуваните отпадъци.
11.2. Приемане и третиране на приетите
отпадъци.
11.3. Предварително съхраняване на отпадъци.
11.4. Анализи на отпадъците.
Условие № 12. Шум.
Условие № 13. Опазване на почвата и
подземните води от замърсяване.
13.1. Опазване на почвата.
13.1.1. Мерки за опазване на почвата от
замърсяване.
13.1.2. Условия за мониторинг на почвата.
13.2. Опазване на подземните води.
13.2.1. Мерки за опазване на подземните
води от замърсяване.
13.2.2. Условия за мониторинг на подземните води.
Условие № 14. Предотвратяване и действия
при аварии.
Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания
и други).
Условие № 16. Прекратяване на работата
на инсталациите или на части от тях.“
23. Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 16, ал. 1
Информация за планирана промяна
I А. Кратко техническо описание на промяната, включително за коя от инсталациите,
разрешени в комплексното разрешително,
се отнася.
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I Б. Във връзка с чл. 16, ал. 1 – информация за изпълнение на разпоредбите на глава
шеста, раздел IIІ от ЗООС.
II А. Когато е планирана промяна в инсталация в обхвата на приложение № 4 към
ЗООС, се представя информация за преценка
на наличието на значително отрицателно
въздействие върху околната среда или човешкото здраве, както следва:
1. Предвидено увеличение на количествата
или промяна във вида на използваните опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС,
което изисква провеждане на процедура за
одобряване на доклад за безопасност по реда
на глава седма, раздел I от ЗООС.
2. Наличие на въздействие върху незасегнат досега компонент на околната среда.
3. Изменение на физическите параметри
на емисиите (температура, налягане, вискозитет, агрегатно състояние, размер и форма
на частиците, плътност, цвят и др.) или на
начина на изпускането им, вк лючително
местоположение или параметри на изпускащите устройства или точките на заустване,
или увеличаване над пределно допустимите
норми на изпусканите вещества по вид или
количество.
4. При наличие на изменения/увеличения
по т. 3 се представя заключение за очаквано:
4.1. увеличаване броя на засегнатото от
емисиите на вредни вещества в околната
среда население;
4.2. увеличаване на емисиите (вид и/или
количество) в отпадъчните води или газове
към вече засегнатото население;
4.3. въздействие върху допълнителен (друг)
воден обект.
5. При наличие на изменения/увеличения
по т. 3 на емисии в атмосферата и във връзка
с т. 4.1 и 4.2 операторът представя математическо моделиране на приноса на емисиите
във въздуха преди и след осъществяване на
промяната към концентрациите на вредни
вещества в приземния слой на атмосферата. Прилагат се ползваните входни данни и
DAT файлове.

Забележка. За моделирането преди промяната
се използват емисионните ограничения, поставени
в разрешителното.

ІІ Б. Предвидено увеличение на капацитета, което само по себе си достига праговите
стойности, определени в приложение № 4
към ЗООС.
II В. Оценка на необходимостта от промяна на условия или от поставяне на нови
условия в издаденото комплексно разрешително във връзка с планирана промяна по
чл. 123в, т. 1 от ЗООС:
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Информаци я за промени в изброените аспек ти на работата на
инсталациите спрямо разрешените в условията на КР
1. Промяна на използваните термини и съкращения.
2. Инсталации, обхванати от разрешителното.
2.1. Изграждане на нови промишлени инсталации/промяна в действащите.
2.2. Промяна във вида (включително нови такива) или количеството
на произвежданите продукти.
3. Капацитет на инсталациите.
3.1. Промени в наличния капацитет на действащи инсталации след
реализирането на планираната промяна/мярка.
3.2. Капацитет на нови инсталации – обект на планираната промяна/
мярка.
4. Използване на ресурси – промени в употребата на ресурси след изпълнението на планираната промяна/мярка:
4.1. Използване на вода – консумацията на водата за производствени
нужди за единица продукт.
4.2. Използване на енергия – консумацията на енергия (топло- и електроенергия) за единица продукт.
4.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива:
4.3.1. видът и/или консумацията на суровините, спомагателните материали и горивата за единица продукт;
4.3.2. промени в съхранението на суровини, спомагателни материали,
горива и продукти.
5. Емисии в атмосферата.
5.1. Работа на пречиствателното оборудване – промени в експлоатацията
на пречиствателното оборудване след изпълнението на планираната
промяна/мярка:
5.1.1. видът на пречиствателните съоръжения (изграждане на нови такива
или реконструкция/извеждане от експлоатация на съществуващи такива);
5.1.2. ефективността на съществуващите след изпълнение на инвестиционната мярка пречиствателни съоръжения, в случай че са поставени
условия към ефективността.
5.2. Емисии от точкови източници – промени в емисиите от точкови
източници след изпълнение на планираната промяна/мярка:
5.2.1. изпускащите устройства (изграждане на нови/извеждане от експлоатация на съществуващи, промяна във височината и др.);
5.2.2. източниците на емисии (въвеждане на нови/преустановяване работата на съществуващи);
5.2.3. количеството (дебитът) на отпадъчните газове;
5.2.4. вид и концентрации на вредни вещества в отпадъчните газове.
5.3. Условия за мониторинг – промяна в изискванията за мониторинг на
отпадъчните газове след изпълнение на планираната промяна/мярка.
5.4. Промени в неорганизираните емисии и интензивно миришещите
вещества след изпълнението на инвестиционната мярка – източници
и вид.
6. Емисии на отпадъчни води:
6.1. Работа на пречиствателните станции/съоръжения:
6.1.1. промени в експлоатацията на пречиствателното оборудване след
изпълнение на планираната промяна/мярка:
6.1.2. видът на пречиствателните съоръжения (изграждане на нови такива или реконструкция/извеждане от експлоатация на съществуващи
такива);
6.1.3. ефективността на съществуващите пречиствателни съоръжения
след изпълнението на инвестиционната мярка, в случай че са поставени
условия към ефективността.
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6.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения.
Промени в емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води
след изпълнението на планираната промяна/мярка:
6.2.1. източниците на емисии (въвеждане на нови/преустановяване работата на съществуващи);
6.2.2. количеството (дебитът) на отпадъчните води;
6.2.3. показателите за качество на отпадъчните води (включително вид
и концентрации);
6.2.4. точките на заустване на отпадъчните води във водни обекти и/
или канализационната система на населените места, изграждане на
нови/извеждане от експлоатация на съществуващи.
6.3. Условия за мониторинг – изискванията за мониторинг на показателите за качество и количество на отпадъчните води след изпълнение
на планираната промяна/мярка.
7. Управление на отпадъците – промени в управлението на отпадъците
след изпълнение на планираната промяна/мярка:
7.1. видът или количеството на образуваните на площадката отпадъци;
оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци;
7.2. обезвреждането на отпадъци;
7.3. видът или количеството на приеманите за третиране отпадъци;
7.4. площадките за предварително съхраняване, включително максимално количество на отпадъците, които могат да бъдат съхранявани
на площадките.
8. Шум – промени по отношение на шума след изпълнение на планираната промяна/мярка – звуковата мощност и нивото на шума по
границите на площадката и мястото на въздействие след изпълнение
на инвестиционната мярка.
9. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – промени
в опазването на подземните води и почвите след изпълнение на планираната промяна/мярка:
9.1. Подземни води:
9.1.1. показателите за качество на подземните води;
9.1.2. дейностите по опазване на подземните води от замърсяване;
9.1.3. честотата на мониторинг.
9.2. Почви:
9.2.1. показателите за качество на почвите;
9.2.2. дейностите по опазване на почвите от замърсяване;
9.2.3. честотата на мониторинг.
10. Наличие на площадката на нови опасни вещества съгласно определението в ЗООС.
11. Предотвратяване и действия при аварии – промени в предотвратяването и действията при аварии след изпълнението на инвестиционната
мярка:
11.1. видът и количествата на класифицираните като опасни вещества
съгласно ЗЗВВХВС;
11.2. аварийният план и/или докладът за политиката за предотвратяване
на големи аварии, съответно докладът за безопасност.
12. Преходни и анормални режими на работа – промени в работа на
инсталацията при преходни режими (пускане, спиране, внезапни спирания и др.) след изпълнението на инвестиционната мярка.
13. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:
13.1. прекратяване експлоатацията на инсталации или на части от тях
за определен период в резултат на изпълнението на инвестиционната
мярка;
13.2. извеждане от експлоатация на инсталацията, свързана с окончателното прекратяване на дейности, демонтиране на съоръжения или
комуникации и почистване на терени в резултат на изпълнението на
инвестиционната мярка.“
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24. В приложение № 6 към чл. 16, ал. 3, т. 3:
а) в наименованието думите „ал. 3, т. 3“
се заменят с „ал. 5“;
б) точки 11.1.1 и 11.2.1 се отменят.
§ 3. В Наредбата за предотвратяване на
големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, приета с
Постановление № 2 на Министерския съвет
от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 се създава ал. 5:
„(5) В случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от
ЗООС процедурата се провежда по реда на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, наричана по-нататък „Наредбата за
ОВОС“, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80
от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г.,
бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от
2017 г., бр. 3 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.).“
2. В чл. 2:
а) в т. 2 думите „министъра на околната
среда и водите“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
околна среда (ИАОС)“;
б) в т. 4:
аа) в буква „а“ думите „Изпълнителната
агенция по околна среда (ИАОС)“ се заменят
с абревиатурата „ИАОС“;
бб) създава се буква „ж“:
„ж) в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9 от
ЗООС изпълнителният директор на ИАОС
дава становище за одобряване или за неодобряване на доклада за безопасност.“
3. В чл. 3:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Операторът е длъжен да организира
изпълнението на дейности, свързани с предотвратяване и контрол на големи аварии с
опасни вещества в ПСНРП и в ПСВРП, и за
ограничаване на последствията от тях.“;
б) в ал. 2 основният текст се изменя така:
„(2) Операторът или лицето, отговорно за
предприятието, за случаите по чл. 103, ал. 3,
т. 3 или ал. 5, т. 5 от ЗООС е длъжен да осигури достъп до:“;
в) в ал. 3 основният текст се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 2 организират и участват във:“;
г) алинея 4 се отменя.
4. В чл. 5:
а) в ал. 4 думите „Закона за електронния
документ и електронния подпис (ЗЕДЕП)“
се заменят със „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
(ЗЕДЕУУ)“;
б) в ал. 5 думите „Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
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(обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3
от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г.,
бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана
по-нататък „Наредбата за ОВОС“ се заменят
с „Наредбата за ОВОС“;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) В случаите по чл. 93, ал. 2 и 3, съответно по чл. 94, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 103,
ал. 4, т. 2 от ЗООС съответният компетентен
орган по глава шеста, раздел III от ЗООС
или оправомощено от него длъжностно лице
изпраща по служебен път уведомлението по
чл. 1, ал. 1, т. 1 до изпълнителния директор
на ИАОС в 3-дневен срок от датата на получаването му.“;
г) в ал. 7 думите „директора на РИОСВ“ се
заменят със „съответния компетентен орган
по глава шеста, раздел III от ЗООС“;
д) алинея 8 се изменя така:
„(8) При установени непълноти или несъответствия в представената съгласно ал. 5
информация изпълнителният директор на
ИАОС уведомява съответния компетентен
орган по глава шеста, раздел III от ЗООС и
указва какви допълнителни данни и на кой
етап от процедурата да се представят.“
5. В чл. 7:
а) в ал. 2, т. 7 думите „длъжностното лице/
длъжностните лица“ се заменят с „операторът
или лицето“;
б) в ал. 5 думите „министъра на околната
среда и водите“ се заменят с „изпълнителния
директор на ИАОС“.
6. В чл. 8:
а) в ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) При промяна на оператора на ПСНРП
или на ПСВРП новият оператор е длъжен в
10-дневен срок от настъпване на промяната да
подаде до изпълнителния директор на ИАОС:“;
б) алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) В 10-дневен срок от получаването
на уведомление по ал. 1 изпълнителният
директор на ИАОС потвърждава промяната
със становище, отразява тези обстоятелства
в регистъра по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС и
изпраща копие от полученото уведомление
и издаденото потвърждение до МОСВ и до
органите по чл. 114, ал. 2 от ЗООС.
(3) Когато не се установи промяната по
ал. 1, изпълнителният директор на ИАОС
отказва с мотивирано становище промяната
на оператора.“;
в) алинеи 4 – 6 се отменят;
г) алинея 7 се изменя така:
„(7) Новият оператор по ал. 1 е отговорен
за изпълнение на мерките за предотвратяване
на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях в одобрения ДБ или ДППГА
и изискванията на глава седма, раздел I от
ЗООС и на тази наредба.“;
д) в ал. 8 думите „министъра на околната
среда и водите“ се заменят с „компетентния
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орган“ и думите „съобразява със“ се заменят
със „спазват“.
7. В чл. 15, ал. 1, т. 1, буква „а“ след думите
„наименование на оператора“ се добавя „и/
или на лицето, отговорно за предприятието“
и се поставя запетая.
8. В чл. 22 се създава ал. 4:
„(4) Директорът на РИОСВ предлага за
утвърждаване на министъра на околната среда
и водите председател/председатели на комисия/комисии и резервни членове съвместно с
определените представители на органите по
чл. 157а, ал. 2 от ЗООС след съгласуване с тях.“
9. Създават се чл. 22а и 22б:
„Чл. 22а. (1) Контролът по чл. 157а, ал. 1 от
ЗООС се извършва чрез съвместни проверки
на комисии, съставени от оправомощени представители на органите по чл. 157а, ал. 2 от
ЗООС, определени със заповед на министъра
на околната среда и водите, въз основа на
утвърден годишен план за контролна дейност
на комисията и при жалби и сигнали.
(2) Годишният план за контролна дейност
на комисията по чл. 157а, ал. 2 от ЗООС за
всяка календарна година се разработва и при
необходимост се преразглежда от директора
на РИОСВ след съгласуване с органите по
чл. 157а, ал. 2 от ЗООС.
(3) Годишният план по ал. 1 се изготвя по
образец съгласно приложение № 8 и съдържа
информацията по чл. 157а, ал. 6 от ЗООС.
(4) Директорът на РИОСВ изпраща плана
по ал. 1 до министъра на околната среда и
водите до 30 ноември на предходната година.
(5) Министърът на околната среда и водите
утвърждава със заповед и при необходимост
актуализира годишния план в 10-дневен срок
от получаването му.
Чл. 22б. (1) Въз основа на утвърдения план
по чл. 22а, ал. 5 директорът на РИОСВ след
съгласуване с органите по чл. 157а, ал. 2 от
ЗООС разработва програма за провеждане на
планови проверки на всички предприятия/
съоръжения в плана, в която се посочва честотата на проверките за различните видове
предприятия/съоръжения.
(2) Честотата на проверките по ал. 1 се
определя по реда на чл. 157а, ал. 9 и 11 от
ЗООС.“
10. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Във връзка с организиране на
работата на комисията по чл. 157а, ал. 2 от
ЗООС директорът на РИОСВ:
1. писмено декларира липса/наличие на
конфликт на интерес преди всяка проверка
на съответния оператор;
2. определя обхвата на проверката въз
основа на ДППГА на ПСНРП и одобрения с
решение ДБ на ПСВРП, както и на констатираните факти и обстоятелства и дадените
предписания от предходна проверка/проверки, възникнали аварии и постъпили жалби
и сигнали;
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3. свиква комисията на подготвителна среща
с цел запознаване на членовете є с дейността
и характеристиката на обекта на проверка и
с обхвата на проверката;
4. в случаите по чл. 157а, ал. 4, т. 2 от
ЗООС запознава членовете на комисията
с получената жалба или сигнал и определя
обхвата на проверката;
5. уведомява писмено оператора на предприятието и/или съоръжението, подлежащо на
контрол, за датата на предстоящата проверка;
6. в срок до един месец след всяка проверка
изпраща изготвения доклад по чл. 157б, ал. 2,
т. 1 от ЗООС до министъра на околната среда
и водите съгласно формата по приложение № 9,
към който прилага констативния протокол
по чл. 157б, ал. 1 от ЗООС, както и акта за
установяване на административно нарушение
по чл. 157б, ал. 3 от ЗООС, когато такъв е
бил съставен;
7. изпълнява изискванията на чл. 157б,
ал. 4 от ЗООС.
(2) Председателят на комисията:
1. писмено декларира липса/наличие на
конфликт на интерес преди всяка проверка
на съответния оператор;
2. изпълнява изискванията на чл. 157б,
ал. 1 – 3 и 5 от ЗООС, включително извършва
нова проверка при задължителни предписания.“
11. В чл. 24 т. 1 се изменя така:
„1. писмено декларира липса/наличие на
конфликт на интерес преди всяка проверка
на съответния оператор;“.
12. Член 25 се отменя.
13. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 2, в
т. 1, подт. 1.1 накрая се поставя запетая и се
добавя „единен идентификационен номер на
оператора“.
14. В заглавието на приложение № 8 думите
„чл. 23, т. 8“ се заменят с „чл. 22, ал. 3“.
15. Приложение № 9 към чл. 25, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 25, ал. 1, т. 6
Форма и съдържание на годишния план за
контролна дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1
от ЗООС
УТВЪРДИЛ:
министър на околната среда и водите
ГОДИШЕН ПЛАН
за контролната дейност по чл. 157а, ал. 4, т. 1
от ЗООС – област .…….……. – .… г.
1. Обща оценка на проблемите във връзка
с безопасността.
2. Териториален обхват на плана.
3. Списък на предприятията/съоръженията
съгласно таблица 1.
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Таблица 1. Списък на предприятията/съоръженията
Наименова- Изходящ номер на писмото
Класификация на пред№ ние на пред- за потвърждаване на ДППГА приятието/съоръжението
по приятието/ (за ПНРП)/Номер на решениред
съоръжеето за одобряване на доклада
ПСНРП
ПСВРП
нието
за безопасност (за ПВРП)
1

2

3

4

5

Период на
планирана
проверка

Забележки

6

7

4. Списък на групите от предприятия/съоръжения по ал. 1, при които е възможен ефектът
на доминото съгласно чл. 116з, ал. 1 от ЗООС.
5. Списък на предприятията/съоръженията
по ал. 1, при които определени външни рискове или източници на опасност биха могли да
увеличат риска или последствията от голяма
авария в тези предприятия/съоръжения.
6. Организация за извършване на съвместни планови проверки на място, включително
програмите за такива проверки.
7. Организация за извършване на извънредни
проверки на място.
8. Механизъм за сътрудничество между
различните контролни органи.“
16. Навсякъде в наредбата абревиатурата
„ЗЕДЕП“ се заменя със „ЗЕДЕУУ“.
§ 4. В Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове
и програми, приета с Постановление № 139
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 57 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.,
бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 38 и 94 от
2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 3 от 2018 г., бр. 8 от
2018 г. и бр. 31 от 2019 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 2 думите „и храните“ се
заменят с „храните и горите“ и пред тях се
поставя запетая.
2. В чл. 7а, ал. 3 думите „и храните“ се
заменят с „храните и горите“ и пред тях се
поставя запетая.
3. В чл. 8, ал. 8 думите „ал. 5“ се заменят
с „ал. 7“.
4. В чл. 28, ал. 2 думите „ал. 4“ се заменят
с „ал. 6“.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 12 140 400 лв. по бюджета на
Министерството на икономиката за 2019 г. за
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ за ресурсно осигуряване
на дейността по комплексно управление на
язовири – публична и частна държавна собственост.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят по
бюджета на Министерството на икономиката,
както следва:
1. 4 000 000 лв. – след влизането в сила на
постановлението;
2. 8 140 400 лв. – на базата на фактически
извършените разходи.
Чл. 2. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2019 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.

Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на § 1, т. 1, т. 3, буква „б“, т. 4 – 7,
т. 9 – 18, § 2, т. 6, буква „б“, подбуква „бб“,
т. 7, т. 10, букви „г“ и „д“, т. 11 – 17, § 3, т. 1,
2 и т. 5, буква „б“, които влизат в сила на
28 август 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

6575

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 204
ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на Министерството на икономиката
за 2019 г. за Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205
ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални
диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическо възпитание и спорт на студентите
в редовна форма на обучение във висшите
училища по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2019 г. в размер
437 832 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за
сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2019 г.
Чл. 3. (1) Предназначените средства за
трансфери към държавните висши училища са
в размер 397 458 лв. и са разпределени съгласно
приложение № 1.
(2) Със сумата 40 374 лв., разпределена
съгласно приложение № 2, да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2019 г. по „Политика в областта на равен достъп до качествено
висше образование и развитие на научния
потенциал“, бюджетна програма „Студентско
подпомагане“.
(3) Със сумата 40 374 лв. се увеличават показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г.
(4) По бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г., по „Политика в
областта на равен достъп до качествено висше
образование и развитие на научния потенциал“,
бюджетна програма „Студентско подпомагане“,
се създава администриран разходен параграф
„Средства за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за
физическо възпитание и спорт на студентите в
редовна форма на обучение в частните висши
училища“ в размер на сумата по чл. 3, ал. 2.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет
за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г.
за определяне на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическо
възпитание и спорт, които се осигуряват от
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държавния бюджет и от бюджетите на общините, и чл. 75 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
Трансфери за държавните висши училища
№
по
ред

Държавно висше училище

Сума
(в лв.)

1.

Аграрен университет – Пловдив

6 627

2.

Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство „Проф. Асен
Диамандиев“ – Пловдив

1 779

3.

Великотърновски университет „Св.
св. Кирил и Методий“

15 201

4.

Висше строително училище „Любен
Каравелов“ – София

897

5.

Висше транспортно училище „Тодор
Каблешков“ – София

1 497

6.

Висше училище по телекомуникации
и пощи – София

2 820

7.

Икономически университет – Варна

17 640

8.

Лесотехнически университет – София

5 697

9.

Медицински университет – Плевен

7 272

10. Медицински университет – Пловдив

15 114

11. Медицински университет – София

26 691

12. Медицински университет „Проф. д-р
П. Стоянов“ – Варна

15 210

13. Минно-геоложки университет „Св.
Иван Рилски“– София

3 555

14. Национална академия за театрално
и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София

2 199

15. Национална музикална академия
„Панчо Владигеров“ – София

1 734

16. Национална спортна академия „Васил Левски“ – София

7 629

17. Национална художествена академия – София

2 808

18. Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“

34 302

19. Русенски университет „Ангел Кънчев“

13 404

20. Софийски университет „Св. Климент
Охридски“

50 739
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Държавно висше училище

Сума
(в лв.)

21. Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов

6 720

22. Технически университет – Варна

9 327

23. Технически университет – Габрово

5 112

24. Технически университет – София

28 977

25. Трак ийск и у ниверситет – Стара
Загора

11 337

26. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

5 994

27. Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

7 845

28. Университет за национално и световно стопанство – София

45 528

29. Университет по библиотекознание
и информационни технологии – София

3 363

30. Университет по хранителни технологии – Пловдив

7 350

31. Химикотехнологичен и металургичен университет – София

2 670

32. Шуменски университет „Eп. Константин Преславски“

11 775

33. Югозападен университет „Неофит
Рилски“ – Благоевград
ОБЩО:

18 645
397 458

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2
Трансфери за частните висши училища
№
по
ред

Частно висше училище

Сума
(в лв.)

1.

Американски университет – Благоевград

3 060

2.

Бургаски свободен университет

1 911

3.

Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“

4 752

4.

Висше училище по застраховане и
финанси – София

1 200

5.

Висше училище по мениджмънт –
Варна

1 410

6.

Висше училище по сигурност и
икономика – Пловдив

1 821

7.

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив

234

8.

Колеж по туризъм – Благоевград

261

9.

Нов б ъ л г а р с к и у н и в е р с и т е т –
София

25 581

10. Театрален колеж „Любен Гройс“ –
София

144

ОБЩО:
6577

40 374

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206
ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г.

за откриване на Нау чноизс ледователск и
институт в структурата на Медицинския
университет – Пловдив
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Открива Научноизследователски институт в структурата на Медицинския
университет – Пловдив.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от
Закона за висшето образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6578

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207
ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, приет с Постановление № 240
на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ,
бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1997 г.,
бр. 14, 48 и 63 от 2000 г., бр. 41 и 66 от 2001 г.,
бр. 31 от 2003 г., бр. 41 от 2004 г., бр. 75 и 78
от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 45, 71 и 95 от
2008 г., бр. 62 от 2009 г., бр. 39 и 50 от 2011 г.,
бр. 35 от 2012 г., бр. 34 от 2016 г., бр. 79 от
2017 г. и бр. 93 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 30, ал. 9, изречение второ след
думите „ал. 1, т. 5“ се добавя „и 6 и по ал. 8,
т. 5“, а думите „акт за категория на земята“
се заменят с „документа“.
§ 2. В чл. 37, ал. 6, изречение второ след
думите „ал. 4, т. 5“ се добавя „и 7“, а думите
„акта за категорията на земята“ се заменят
с „документа“.
§ 3. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 4 се отменя.
2. Създава се ал. 6:
„(6) За територии с влезли в сила общи
устройствени планове служебно се събира и
прилага към документите по ал. 2 извадка от
плана с обхват на поземления имот (поземлените имоти) и удостоверение за устройствената
зона чрез справка в съответния публичен
регистър, а когато такъв не се поддържа – от
съответната общинска администрация.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за функциите, задачите и състава
на Висшия експертен екологичен съвет (ДВ,
бр. 19 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „помощен“ се добавя
„консултативен“.
2. В основния текст на ал. 2 думите „следния
състав“ се заменят със „следните състави“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „Превантивна дейност“
се заменят с „Екологична оценка, оценка на
въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването („ЕО, ОВОС
и ПЗ“)“.
2. В ал. 4 след думите „Национална служба
за защита на природата“ се добавя „(„НСЗП“)“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Секретарят на специализирания състав
на МЕЕС е служител на щатна длъжност в
дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ“.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В а л. 1, т. 1 д у м и т е „Прева н т и вна
дейност“ се заменят с „ЕО, ОВОС и ПЗ“ и
думите „Правно-нормативно обслужване и
обществени поръчки“ се заменят с „Правна“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Постоянни членове на МЕЕС са:
1. директори на дирекции и/или началници на отдели и/или експерти в МОСВ
съгласно функционалната им компетентност;
2. по един представител на съответните
регионална инспекция по околна среда и
води и басейнова дирекция за управление
на водите;
3. по един представител на Министерството
на финансите, Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол, Министерството на икономиката, Министерството на
земеделието, храните и горите, Изпълнителната агенция по горите, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
Дирекцията за национален строителен контрол.“
3. В ал. 3 след думите „Изпълнителната
агенция по горите“ се заличава запетаята и
се добавя „и двама независими“.
§ 4. Член 7 се изменя така:
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„Чл. 7. (1) Експертите по екологична оценка
и/или специалистите по планове и програми
са лица, избрани след проведена процедура
по избор и отправена писмена покана от
министъра на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице,
отговарящи на критериите по ал. 2.
(2) Експертите по екологична оценка и/
или специалистите по планове и програми
са физически лица, които:
1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. нямат интерес, който води или би могъл
да доведе до извличане на облага от материален или нематериален характер, свързан
с безпристрастното и обективно изпълнение
на функциите и задълженията;
3. притежават висше образование в една или
сходна на нея област/специалност: екология,
биология, химия, архитектура, ландшафтна
архитектура, транспортно строителство, подземно строителство, телекомуникации, хидротехническо строителство, ВиК, хидрогеология и инженерна геология, хидроинженер,
агроном, лесоинженер, горско стопанство,
урбанизъм, регионално развитие и управление, география, геотехническо инженерство;
4. притежават не по-малко от 3 години
експертен опит и компетентност в изготвяне
и/или оценяване на стратегии, планове, програми и/или екологична оценка на стратегии,
планове, програми;
5. не са свързани лица по смисъла на § 1
от допълнителните разпоредби на Търговския
закон;
6. не са в трудово, гражданско или служебно
правоотношение с възложителя на инвестиционното предложение/плана/програмата,
предмет на разглеждане от ВЕЕС.
(3) Процедурата за избор по ал. 1 стартира с отправяне на публична покана от
министъра на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице чрез
интернет страницата на МОСВ и публикация
в един централен всекидневник до експерти
по екологична оценка и/или специалисти по
планове и програми за изразяване на интерес
за участие в състава на МК – специализиран
състав на ВЕЕС.
(4) Поканата по ал. 3 съдържа образец на
заявление, срок, в който следва да постъпят
заявленията и документите по ал. 5, както и
сроковете по процедурата за избор на експерти
по екологична оценка и/или специалисти по
планове и програми.
(5) Експертите по екологична оценка и/
или специалистите по планове и програми,
отговарящи на критериите по ал. 2, изразяват
писмено желанието си да участват в състава
на МК – специализиран състав на ВЕЕС, чрез
подаване на заявление по образец, приложено към поканата по ал. 3, до министъра на
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околната среда и водите в деловодството на
МОСВ, по пощата или по електронен път с
електронен подпис в посочения в публичната покана срок и адрес. Към заявлението се
прилагат следните документи:
1. автобиография;
2. копия на документи, удостоверяващи
завършено висше образование и квалификация
в областите по ал. 2, т. 3, като документите,
издадени от други държави, трябва да носят
съответните реквизити съгласно двустранните
договорености или да бъдат удостоверени с
апостил или легализирани по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите
на документи и други книжа;
3. копия на документи, доказващи, че
експертът е участвал в изготвяне, прилагане
и оценка на стратегии, планове, програми
(копие на трудови книжки, служебни бележки,
справки/договори за извършена дейност), и/
или справки от публични регистри и бази
данни, доказващи експертен опит по ал. 2,
т. 4 не по-малък от 3 години.
(6) Документите по ал. 5 се разглеждат от
комисия, назначена със заповед на министъра
на околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице.
(7) Комисията по ал. 6:
1. извършва преглед на документите по
ал. 5 за съответствие с изискванията по ал. 2,
като при необходимост изисква допълване/
уточняване на представената информация и
документация в рамките на срока, определен
със заповедта по ал. 6; до участие в процедурата за избор не се допускат кандидати,
които не отговарят на критериите и/или не
са представили съответните документи по
ал. 5, и/или не са изпълнили изискванията
на комисията и поканата;
2. съставя протокол с допуснатите за участие в избора експерти по екологична оценка
и/или специалисти по планове и програми.
(8) Въз основа на представените документи
по ал. 5, доказващи опит и квалификация,
комисията по ал. 6 извършва подбор и класира експертите по екологична оценка и/или
специалистите по планове и програми в низходящ ред за участие в МК – специализиран
състав на ВЕЕС. Кандидатите се класират за
членове на постоянния състав на МК – специализиран състав на ВЕЕС, въз основа на
най-голям опит и квалификация.
(9) В случаите на получен еднакъв брой
гласове за експерт/специалист по планове
и програми, попадащи в квотата от двама
кандидати съгласно ал. 11, класирането се
извършва въз основа на публично проведен
от комисията по ал. 6 жребий.
(10) След приключване на работата си комисията съставя протокол с резултатите от
класирането и го предоставя на министъра
на околната среда и водите.
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(11) Министърът на околната среда и водите утвърждава със заповед кандидатите,
класирани на първите две места.
(12) Когато провеждането на процедурата
по ал. 3 – 10:
1. не доведе до избор на експерт по екологична оценка/специалист по планове и
програми, се стартира нова процедура по
ал. 3; в случай че отново не бъдат допуснати
експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове и програми, за участие
в състава на МК – специализиран състав на
ВЕЕС, не се включват независими експерти
по екологична оценка и/или специалисти по
планове и програми за мандата по чл. 14;
2. доведе до допускането/избора на един
експерт по екологична оценка/специалист по
планове и програми, за избор на втори независим експерт се стартира нова процедура по
ал. 3; в случай че при повторната процедура не
бъдат допуснати други независими експерти,
то в състава на Междуведомствената комисия
се включва одобреният експерт/специалист
по планове и програми, без да се провежда
нова процедура по избор.
(13) Експертите по екологична оценка и/
или специалистите по планове и програми
преди всяко заседание подписват декларация
по образец, даден в приложение № 1, че не са
участвали в изготвянето и не са пряко заинтересовани от реализирането на разглеждания/
ата на заседанието план/програма.
(14) Мандатът на експертите по екологична оценка и/или специалистите по планове
и програми в МК – специализиран състав
на ВЕЕС, като членове на съвета е четири
години без право на два последователни мандата. Мандатът започва да тече от датата на
назначаването им като членове на МК със
заповед на министъра на околната среда и
водите.
(15) Освобождаването на експерти по екологична оценка и/или специалисти по планове
и програми в МК – специализиран състав на
ВЕЕС, като членове на съвета става:
1. по искане на експерта и/или специалиста
по планове и програми;
2. при отказ да попълни декларацията по
приложение № 1 или при деклариране на
невярна информация;
3. при установено наличие на интерес, който
води или би могъл да доведе до извличане на
облага от материален или нематериален характер, свързан с безпристрастното и обективно
изпълнение на функциите и задълженията на
съответния член;
4. при наличието на влязла в сила присъда
за извършено престъпление от общ характер;
5. при състояние на трайна нетрудоспособност, което продължава повече от шест
месеца;
6. в случай на смърт.
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(16) В случаите по ал. 15 министърът на
околната среда и водите освобождава със
заповед експерта по екологична оценка и/
или специалиста по планове и програми и
утвърждава за участие в състава на МК – специализиран състав на ВЕЕС, следващия по
ред от избора по ал. 8.
(17) В срок до 2 месеца преди изтичане на
мандата на експертите по екологична оценка
и/или специалистите по планове и програми
министърът на околната среда и водите или
оправомощено от него длъж ностно лице
отправя публична покана за нов избор на
експерти/специалисти за участие в състава
на МК – специализиран състав на ВЕЕС.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „и неправителствени организации“ се заличават;
б) създава се нова т. 3:
„3. представители на неправителствени
организации (НПО);“
в) досегашната т. 3 става т. 4.
2. В ал. 6 думите „че не са участвали в
изготвянето на документите по чл. 4, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 и не са пряко заинтересовани от
реализирането на инвестиционното предложение/плана/програмата“ се заличават.
3. В ал. 7 думите „че не са участвали в
изготвянето на документите по чл. 4, ал. 2 и
не са пряко заинтересовани от реализирането
на дейностите от програмите за отстраняване
на минали екологични щети“ се заличават.
4. Създава се нова ал. 8:
„(8) Членовете по ал. 5 подписват декларация по образец съгласно приложение № 3,
с която удостоверяват, че не са участвали в
изготвянето на документите по чл. 4, ал. 4
и не са пряко заинтересовани от плана за
управление на защитени територии.“
5. Досегашните ал. 8 и 9 стават ал. 9 и 10.
§ 6. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Неправителствените организации
(НПО) по чл. 8, ал. 2, т. 3 трябва да отговарят
на следните критерии:
1. да са регистрирани по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел
(ЗЮЛНЦ) като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза;
2. да имат предмет на дейност в областта
на опазване на околната среда съгласно устава
на организацията/учредителния акт;
3. да са развивали дейност в областта на
опазване на околната среда не по-малко от 3
години към момента на подаване на заявление
за участие в състава на ВЕЕС.
(2) Представителят на НПО по чл. 8, ал. 2,
т. 3 e лице, избрано от общото събрание или
управителния съвет да представлява организацията по ал. 1, което отговаря на следните
критерии:
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1. да има опит в областта на опазване на
околната среда не по-малко от 3 години към
датата на подаване на заявлението за участие
в състава на ВЕЕС;
2. да има висше образование в една или
сходна на посочените области/специалности
по чл. 7, ал. 2, т. 1 или техен еквивалент.
(3) Процедурата за избор по ал. 1 стартира след отправена публична покана от
министъра на околната среда и водите или
оправомощено от него длъжностно лице чрез
интернет страницата на МОСВ и обява в един
централен всекидневник.
(4) Поканата по ал. 3 съдържа образец
на заявление, срок, в който да постъпят заявленията за участие във ВЕЕС, списък на
документите, които следва да се представят,
сроковете по процедурата и адреса за кореспонденция, в т.ч. електронен адрес.
(5) Неправителствените организации, отговарящи на критериите по ал. 1, и представителят на НПО, отговарящ на критериите по
ал. 2, изразяват писмено желание да участват
в състава на ВЕЕС чрез подаване на заявление по образец, приложено към поканата по
чл. 3, за участие в процедурата за избор на
НПО и представители на НПО до министъра
на околната среда и водите в деловодството
на МОСВ, по пощата или по електронен път
с електронен подпис в срока по ал. 4.
(6) Към заявлението се прилагат следните
документи:
1. документи за НПО:
а) копие от устав/учредителен акт, подписан и подпечатан от представляващия НПО;
б) копие на док у мен т, у достоверяващ
вписване в регистъра за юридическите лица
с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията към министъра на правосъдието
за осъществяване на дейност в обществена
полза/копие на документ за вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел,
които не са пререгистрирани, съгласно § 25 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел;
в) удостоверение за актуално състояние;
г) информация за осъществяваната дейност
в областта на околната среда през последните 3 години, подписана от представляващия
НПО, с приложени доказателства, с които се
удостоверява дейността;
2. документи за представител на НПО:
а) решение на общото събрание или управителния съвет на НПО за представителя,
номиниран за участие в състава на ВЕЕС;
б) писмена декларация от номинирания
представител за съгласие за участие в състава
на ВЕЕС;
в) автобиография;
г) документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2, като опитът в областта на
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опазване на околната среда се удостоверява със
съответните доказателства, удостоверяващи
дейността, копие на диплома за завършено
образование, а когато документът за образование е издаден от други държави, трябва
да носи съответните рек визити съгласно
двустранните договорености или да бъде удостоверен с апостил или легализиран по реда
на Правилника за легализациите, заверките
и преводите на документи и други книжа.
(7) Документите по ал. 6 се разглеждат от
комисия, назначена със заповед на министъра
на околната среда и водите или оправомощено
от него длъжностно лице.
(8) Комисията извършва преглед на документите за съответствието им с изискванията
по ал. 1, 2 и 6, като при необходимост изисква допълване/уточняване на представената
информация и документация в рамките на
срока, определен със заповедта по ал. 6. До
участие в процедурата за избор на НПО не
се допускат организации и представители,
които не отговарят на критериите по ал. 1 и
2, не са представили съответните документи
по ал. 6 и/или не са изпълнили изискванията
на комисията и обявата.
(9) След приключване на работата си комисията съставя протокол с допуснатите до
участие в избора НПО и номинираните от тях
представители и го предоставя на министъра
на околната среда и водите.
(10) Министърът на околната среда и водите
или оправомощено от него длъжностно лице
уведомява всички кандидатстващи НПО за
допускането им/недопускането им за участие
в процедурата за избор и публикува списък
с допуснатите/недопуснатите за участие в
избора НПО и номинираните от тях НПО
представители на интернет страницата на
МОСВ.
(11) Когато провеждането на процедурата
по ал. 7 – 10:
1. не доведе до избор на НПО и неговите
представители, се стартира нова процедура по
ал. 3; в случай че отново не бъдат допуснати
представители на неправителствения сектор
за участие в избора по ал. 10, в състава на
ВЕЕС не се включва неправителственият
сектор за мандата по чл. 8, ал. 16;
2. доведе до допускане на по-малко от 4
НПО и неговите представители, те се включват
в листата на допуснатите до гласуване, а за
запълване на квотата от 4 НПО се стартира
нова процедура по ал. 3; в случай че при повторната процедура не бъдат допуснати други
кандидати на неправителствения сектор за
участие в избора по ал. 12, то в състава на ВЕЕС
се включват само първоначално одобреното/
одобрените НПО с техните представители,
без да се провежда допълнителна процедура.
(12) В 14-дневен срок от публикуване на
списъка с допуснатите/недопуснатите НПО
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и номинираните от тях НПО представители
се извършва избор на НПО представители за
членове на ВЕЕС.
(13) Изборът по ал. 12 се извършва чрез
гласуване с писмо, адресирано до министъра
на околната среда и водите, в деловодството
на МОСВ, по пощата или по електронен път
с електронен подпис.
(14) Право да участват в избора по ал. 12
имат НПО, включени в списъка на допуснатите организации, като всяка организация
с право на глас може да гласува най-много
за 4 организации, в т.ч. и за собствената си
кандидатура.
(15) Комисията по ал. 7 извършва преброяването на гласовете, получени в срока по
ал. 12, и изготвя протокол с класиране на
НПО представителите.
(16) Първите 4 организации, получили
най-много гласове, се включват в заповед
на министъра на околната среда и водите за
утвърждаване на участието на НПО представители като допълнителни членове на ВЕЕС
по чл. 8, ал. 2, т. 3.
(17) В случаите на получен еднакъв брой
гласове на НПО представители, попадащи
в квотата от 4 организации съгласно ал. 16,
класирането се извършва въз основа на публично проведен от комисията по ал. 7 жребий.
(18) Мандатът на НПО представителите във
ВЕЕС като членове на съвета е четири години
без право на два последователни мандата.
Мандатът на определените представители на
НПО започва да тече от датата на първото
им назначаване като членове на ВЕЕС.
(19) Освобождаването на НПО представител от състава на ВЕЕС става:
1. по искане на НПО представителя;
2. при отзоваване на представител от НПО,
подала заявление за участие във ВЕЕС;
3. при промяна на обстоятелствата по
ал. 1 и/или ал. 2;
4. при отказ да попълни декларацията по
приложение № 1 или при деклариране на
невярна информация;
5. при установено наличие на интерес, който
води или би могъл да доведе до извличане
на облага от материален или нематериален
характер, свързан с изпълнение на функциите и задълженията на допълнителен член
на ВЕЕС;
6. при наличието на влязла в сила присъда
за извършено престъпление по смисъла на
Наказателния кодекс;
7. при състояние на трайна нетрудоспособност, което продължава повече от шест
месеца;
8. в случай на смърт.
(20) При наличието на някоя от хипотезите
на предходната алинея министърът на околната среда и водите със заповед освобождава
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НПО представителя и утвърждава за участие
във ВЕЕС по чл. 8, ал. 2, т. 3 следващия по
ред НПО представител от избора по ал. 10.
(21) В срок до 2 месеца преди изтичане на
мандата по ал. 18 министърът на околната
среда и водите или оправомощено от него
длъжностно лице отправя публична покана за
нов избор на НПО представители за участие
в състава на ВЕЕС.“
§ 7. В чл. 14, ал. 1 след думата „членове“
се добавят „респ. техните заместници,“.
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст на ал. 1 думите „дирекция „Превантивна дейност“ се заменят
с „дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ“ и думите
„най-малко 15 години“ се заменят с „в сроковете съобразно Номенклатурата на делата
на МОСВ“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По един екземпляр от документацията,
одобрена от МЕЕС, се предоставя на изпълнителя на договора за изпълнение на програмата за отстраняване на екологични щети
и на Министерството на финансите, а един
екземпляр се оставя на съхранение в архива
на МОСВ заедно с оригинала на протокола от
заседанието на МЕЕС. Копие от утвърдения
протокол се предоставя на Министерството
на финансите и Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол.“
3. В ал. 3 думите „Национална служба за
защита на природата“ се заменят с „НСЗП“
и думите „най-малко 15 години“ се заменят
с „в сроковете съобразно Номенклатурата на
делата на МОСВ“.
§ 9. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „с решение на МЕЕС,
МК и на специализирания състав по планове
за управление на защитени територии“ се
заменят със „със заповед на министъра на
околната среда и водите по предложение на
МЕЕС, МК и на специализирания състав
по планове за управление на защитени територии“.
2. В ал. 5 думите „при спазване на изискванията на ал. 3“ се заличават.
3. В ал. 6 думите „по предложение на
съвета на основание на утвърден от министъра на околната среда и водите протокол
от съответното заседание“ се заменят с „на
основание заповед на министъра на околната
среда и водите по предложение на съвета в
протокол от съответното заседание“.
§ 10. Навсякъде в правилника ду мите
„Министерство на земеделието и храните“
се заменят с „Министерство на земеделието,
храните и горите“.
§ 11. В заключителните разпоредби на
правилника се правят следните изменения
и допълнения:
1. В § 2 думите „ал. 14“ се заменят с
„ал. 16“.
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2. Създава се нов параграф 3:
„§ 3. До издаването на заповедта по чл. 7,
ал. 11 в провежданите заседания на МК – специализиран състав на ВЕЕС, участват като
членове определените до датата на влизане в
сила на този правилник независими експерти
по екологична оценка и/или специалисти по
планове и програми.“
3. Досегашният § 3 става § 4.
§ 12. В приложенията на правилника се
правят следните изменения и допълнения:
1. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 7, ал. 13 и чл. 8, ал. 6
Образец
Д Е К Л А Р А Ц И Я
На основание чл. 7, ал. 13 или чл. 8, ал. 6 от
Правилника за функциите, задачите и състава
на Висшия експертен екологичен съвет при
МОСВ долуподписаният (долуподписаната)
........................................................................... ,
(трите имена на декларатора)

........................................................................... ,
(представител на кметство/община/район/
институция/организация)

в качеството си на постоянен/допълнителен
член на МК – специализиран състав на ВЕЕС/
допълнителен член на ВЕЕС – основен състав
(посочва се съставът на ВЕЕС и длъжността
и качеството, в което лицето участва, като
излишното се зачертава)
с лична карта ………… № …………………….., издадена на ………………… от ................................... ,
декларирам, че:
1. Не съм пряко заинтересуван(а) от инвес т и ц ион но т о п ред ложен ие/п ла на/
програмата, предмет на разглеждане
от ВЕЕС.
2. Н ямам интерес, който води или би могъл да доведе до извличане на облага от
материален или нематериален характер,
свързан с одобряването/съгласуването на
инвестиционното предложение/плана/
програмата, предмет на разглеждане
от ВЕЕС.
3. Не съм свързано лице по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на
Търговския закон. Не съм в трудово,
гражданско или служебно правоотношение с възложителя на инвестиционното предложение/плана/програмата,
предмет на разглеждане от ВЕЕС.
4. Н ямам никаква връзка на зависимост с
лица, органи, дружества или предприятия, които са възложители, инвеститори,
проектанти, собственици или ползватели на предмета на инвестиционното
предложение/плана/програмата, обект
на разглеждане от ВЕЕС.
5. Не съм участвал в изработването на
документацията по смисъла на чл. 4,
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ал. 1, т. 1 или чл. 4, ал. 3 на Правилника за функциите, задачите и състава
на Висшия експертен екологичен съвет
към МОСВ.
6. И звестна ми е предвидената в чл. 313
от Наказателния кодекс отговорност за
деклариране на неверни данни, както и
за укриване на известни за мен данни
при попълване на декларации.
Декларатор: ........................
(име и фамилия)
…………………….
(дата)“
2. Приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 8, ал. 7
Образец
Д Е К Л А Р А Ц И Я
На основание чл. 8, ал. 7 от Правилника
за функциите, задачите и състава на Висшия
експертен екологичен съвет при МОСВ долуподписаният (долуподписаната)
............................................................................
(трите имена на декларатора)

с лична карта ………… № …………………….., издадена на ………………… от .................................... ,
декларирам, че:
1. Не съм пряко заинтересуван(а) от изпълнението на дейностите, утвърдени
с Програмата за отстраняване на екологични щети, причинени от минали
действия и бездействия.
2. Н ямам интерес, който води или би могъл да доведе до извличане на облага от
материален или нематериален характер,
свързан с изпълнението на дейностите,
утвърдени с Програмата за отстраняване на екологични щети, причинени от
минали действия и бездействия.
3. Н е съм в трудово правоотношение с
ВТОРАТА СТРАНА по договора за изпълнение на програмата.
4. Н ямам никаква връзка на зависимост с
лица, органи, дружества или предприятия, които са инвеститори, проектанти,
собственици или ползватели на обекти
от програмата.
5. Не съм участвал в изработването на
документацията по смисъла на чл. 4,
ал. 2 на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен
екологичен съвет към МОСВ.
6. И звестна ми е предвидената в чл. 313
от Наказателния кодекс отговорност за
деклариране на неверни данни, както и
за укриване на известни за мен данни
при попълване на декларации.
Декларатор: ........................
(име и фамилия)
…………………….
(дата)“
3. Създава се приложение № 3 към чл. 8,
ал. 8:
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„Приложение № 3
към чл. 8, ал. 8
Образец
Д Е К Л А Р А Ц И Я
На основание чл. 8, ал. 8 от Правилника
за функциите, задачите и състава на Висшия
експертен екологичен съвет при МОСВ долуподписаният (долуподписаната)
................................................................................. ,
(трите имена на декларатора)

................................................................................. ,
(представител на кметство/община/район/
институция/организация)

в качеството си на допълнителен член на специализирания състав по планове за управление
на защитени територии
с лична карта ………… № …………………….., издадена
на ………………… от ................................................... ,
декларирам, че:
1. Не съм пряко заинтересуван(а) от Плана
за управление на национален или природен парк, предмет на разглеждане от
специализирания състав на ВЕЕС.
2. Н ямам интерес, който води или би могъл да доведе до извличане на облага от
материален или нематериален характер,
свързан с Плана за управление на национален или природен парк, предмет на
разглеждане от специализирания състав
на ВЕЕС.
3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1
от допълнителните разпоредби на Търговския закон. Не съм в трудово, гражданско или служебно правоотношение с
възложителя на Плана за управление на
национален или природен парк, предмет
на разглеждане от специализирания състав на ВЕЕС.
4. Н ямам никаква връзка на зависимост с
лица, органи, дружества или предприятия,
които са възложители, инвеститори, проектанти, собственици или ползватели на
Плана за управление на национален или
природен парк, предмет на разглеждане
от специализирания състав на ВЕЕС.
5. Не съм участвал в изработването на документацията по смисъла на чл. 4, ал. 4
на Правилника за функциите, задачите и
състава на Висшия експертен екологичен
съвет към МОСВ.
6. Известна ми е предвидената в чл. 313 от
Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни, както и за
укриване на известни за мен данни при
попълване на декларации.
Декларатор: .........................
…………………….
(име и фамилия)
(дата)“
Министър:
Нено Димов
6533
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 5
от 13 август 2019 г.

за подготовка и представяне на искания
до Европейск ата комиси я относно земеделските продукти и храни със защитени
географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие
с продуктовата спецификация и за водене
на регистри на производителите и контролиращите лица
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. съставът и функциите на Постоянната
междуведомствена консултативна комисия по
географски означения и храни с традиционно
специфичен характер;
2. условията и редът за:
a) подготовка и представяне на искания
до Европейската комисия за вписване, изменение, възражение и заличаване на вписване в Европейския регистър на защитените
наименовани я за произход и защитените
географски указания;
б) подготовка и представяне на искания
до Европейската комисия за вписване, изменение, възражение и заличаване на вписване в Европейския регистър на храните с
традиционно специфичен характер;
в) предоставяне на временна национална
защита на наименованията, чиито заявленияспецификации са изпратени в Европейската
комисия;
г) издаване на разрешение за контрол за
съответствие на земеделските продукти и на
храните с традиционно специфичен характер или защитено географско означение със
спецификацията на продукта или храната,
издаване на временно разрешение, както и
за надзор върху контролиращите лица;
д) осъществяване на контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните
с географски означения и с традиционно
специфичен характер с тяхната спецификация;
е) водене на регистъра на производителите
на земеделски продукти и храни с географски
означения, производителите на земеделски
продукти и храни с традиционно специфичен
характер и на лицата, които осъществяват
контрол за съответствие на продуктите и
храните с географски означения и с традиционно специфичен характер.
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Г л а в а

в т о р а

С ЪС ТА В И ФУ НК ЦИИ Н А ПОС ТОЯННАТА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ГЕОГРАФСКИ
ОЗНАЧЕНИЯ И ХРАНИ С ТРАДИЦИОННО
СПЕЦИФИЧЕН ХАРАКТЕР
Чл. 2. (1) В Постоянната междуведомствена
консултативна комисия по географски означения и храни с традиционно специфичен
характер, наричана по-нататък „комисията“, се
включват представители на Министерството
на земеделието, храните и горите, наричано
по-нататък „МЗХГ“, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Патентното ведомство и Българската
агенция по безопасност на храните.
(2) Членовете на комисията са официални
представители на министерствата и ведомствата по ал. 1 и са длъжни да представят
по служебен път информацията, необходима
за изпълнение на дейността на комисията.
Чл. 3. (1) Съставът на комисията се определя със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите по предложение на ръководителите на министерствата и ведомствата по
чл. 2, ал. 1 или на упълномощени от тях лица.
(2) За участие в заседанията на комисията
могат да се канят представители на неправителствени организации, които дават становище
по отделни точки от дневния ред.
(3) Министърът на земеделието, храните
и горите със заповед утвърждава правила за
работа на комисията.
Чл. 4. (1) Комисията:
1. разглежда исканията до Европейската
комисия за вписване, изменение, възражение и
заличаване на вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход
и защитените географски указания, свързани
с този регистър, и предлага на министъра на
земеделието, храните и горите становище за
одобрение или за мотивиран отказ;
2. разглежда исканията до Европейската
комисия за вписване, изменение, възражение
и заличаване на вписване в Европейския
регистър на храните с традиционно специфичен характер и предлага на министъра на
земеделието, храните и горите становище за
одобрение или за мотивиран отказ;
3. разглежда заявления за вписване в регистъра на производителите на земеделски
продукти и храни с географски означения и
производителите на земеделски продукти и
храни с традиционно специфичен характер и
предлага на министъра на земеделието, храните и горите становище за одобрение или
за мотивиран отказ;
4. разглежда заявления за предоставяне
на разрешение на контролиращите лица и
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предлага на министъра на земеделието, храните и горите становище за предоставяне на
разрешение или за мотивиран отказ;
5. разглежда заявления за предоставяне
на временно разрешение на контролиращите
лица и предлага на министъра на земеделието,
храните и горите становище за предоставяне
на разрешение или за мотивиран отказ;
6. разглежда заявления за предоставяне
на временна национална защита на наименованията, чиито заявления-спецификации
са изпратени в Европейската комисия, и
предлага на министъра на земеделието, храните и горите становище за одобрение или
за мотивиран отказ.
(2) Комисията разглежда исканията и заявленията по ал. 1 на заседание или неприсъствено чрез изготвяне на писмено становище от
всеки от нейните членове. Писменото становище може да се изпрати и по електронен път.
(3) При необходимост комисията изготвя
доклад за дейността си и го представя на
министъра на земеделието, храните и горите.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСК АНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСК АТА КОМИСИЯ
Чл. 5. (1) Заявление за вписване и изменение на вписване в Европейския регистър
на защитените наименования за произход и
защитените географски указания и в Европейския регистър на храните с традиционно
специфичен характер могат да подават групи
от производители на земеделските продукти
и храни.
(2) Индивидуални производители на земеделските продукти и храни могат да подават
заявление за вписване и изменение на вписване
в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски
указания и в Европейския регистър на храните
с традиционно специфичен характер само при
спазване на условията на чл. 49 на Регламент
№ 1151/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите
за качество на селскостопанските продукти и
храни (ОВ, L, бр. 343 от 14.12.2012 г.), наричан
по-нататък „Регламент № 1151/2012“.
(3) При подаване на две отделни заявления от заявител по ал. 1 и от заявител по
ал. 2 за вписване на продукт с еднакво или
сходно наименование в Европейския регистър
на защитените наименования за произход и
защитените географски указания или в Европейския регистър на храните с традиционно
специфичен характер приоритетно се разглежда заявлението, подадено от заявителя по ал. 1.
(4) При подаване на две отделни заявления от различни заявители по ал. 1 или от
различни заявители по ал. 2 за вписване на
продукт с еднакво или сходно наименование
в Европейския регистър на защитените наи-
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менования за произход и защитените географски указания или в Европейския регистър на
храните с традиционно специфичен характер
приоритетно се разглежда заявлението, подадено първо в МЗХГ.
(5) В случаите на ал. 3 заявителят по ал. 2
може да се присъедини към заявлението на
заявителя по ал. 1 при постигане на съгласие
между двете страни.
(6) В случаите на ал. 4 заявителят по ал. 1
или 2 може да се присъедини към заявлението
на заявителя, подадено първо в МЗХГ, при
постигане на съгласие между двете страни.
Чл. 6. (1) Група от производители на земеделските продукти и храни по чл. 5, ал. 1
е дружество по Търговския закон (ТЗ) или
Закона за задълженията и договорите (ЗЗД),
кооперация по Закона за кооперациите (ЗК)
или сдружение по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). В групата
от производители могат да членуват и други
заинтересовани лица.
(2) Групата от производители не може да се
учреди като еднолично търговско дружество.
(3) Групата от производители, която не
е юридическо лице, подава заявлението за
вписване или изменение на вписване чрез
специално упълномощен представител. Пълномощното на представителя е с нотариално
заверени подписи на упълномощителите.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ИСКАНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ЗА ВПИСВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ВЪЗРАЖЕНИЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВПИСВАНЕ В
ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЗАЩИТЕНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ ЗА ПРОИЗХОД И
ЗАЩИТЕНИТЕ ГЕОГРАФСКИ УК АЗАНИЯ
И НА ДРУГИ ИСК АНИЯ, СВЪРЗАНИ С
ТОЗИ РЕГИСТЪР
Раздел I
Ред за подготовка и представяне на искания
до Европейската комисия за вписване в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски
указания
Чл. 7. (1) Групата от производители подава
в МЗХГ заявление-спецификация съгласно
приложение № 1.
(2) Заявлението се подава лично, чрез
пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за
електронното управление или чрез лицензиран
пощенски оператор и към него се прилагат:
1. списък на членовете на групата от производители;
2. единен документ съгласно Приложение № I от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г.
за определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския
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парламент и на Съвета относно схемите за
качество на селскостопанските продукти и
храни ( ОВ, L, бр. 179 от 19.06.2014 г.), наричан
по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 668/2014“, в съответствие с условията на
чл. 6, параграф 1 на същия регламент;
3. правила, регламентиращи спазването на
продуктовата спецификация;
4. декларация съгласно приложение № 2
от всеки член на групата по ал. 1;
5. кратко описание на помещенията и техническото оборудване;
6. доказателства за връзката между притежаваните характеристики на земеделския или
хранителния продукт и географската област,
включваща природни и човешки фактори;
7. доказателства за добро име, качество,
известност или друга характеристика, която
се дължи на географския произход;
8. опис на всички подадени документи с
посочен брой на страниците.
Чл. 8. (1) Индивидуален производител подава заявление-спецификация по реда на чл. 7.
(2) Към за явлението-спецификаци я се
прилагат документите по чл. 7, ал. 2, т. 2 – 8.
Чл. 9. (1) Компетентното звено в МЗХГ
проверява подадените документи по чл. 7 или
чл. 8. Когато се установят непълноти и/или
неточности и/или не са представени изискуемите документи по чл. 7, ал. 2, заявителят
се уведомява писмено и му се предоставя
едномесечен срок за отстраняването им и/
или за предоставяне на изискуемите документи. Срокът започва да тече от датата на
получаване на уведомлението.
(2) Когато в предоставения срок заявителят
не отстрани непълнотите и/или неточностите
и/или не представи изискуемите документи,
производството се прекратява със заповед на
министъра на земеделието, храните и горите.
(3) Производството по вписване се прекратява и по молба на заявителя по реда на ал. 2.
(4) Заповедите по ал. 2 и 3 се съобщават в
3-дневен срок и могат да се обжалват по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 10. (1) Компетентното звено извършва
документална проверка и проверка на място
дали са изпълнени условията за вписване
в Европейск и я рег ис т ър на за щ и т ен и т е
наименовани я за произход и защитените
геог рафск и у казани я съгласно Регламент
(ЕС) № 1151/2012, Делегиран регламент (ЕС)
№ 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 г.
за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на определянето на символите на
Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни
с традиционно специфичен характер, както и
по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои
допълнителни преходни разпоредби (OB, L,
бр. 179 от 19.06.2014 г.), наричан по-нататък
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„Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014“, и
Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 и
изготвя доклад до комисията по чл. 2. При
необходимост в проверките могат да участват
и други длъжностни лица.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите със заповед определя лицата, които
извършват проверка на място на производството и/или преработката на земеделския
продукт или храна.
(3) При проверката по ал. 1 длъжностните лица попълват контролен лист съгласно
приложение № 3.
(4) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват
обстоятелства от дейността на проверяваните
лица, станали им известни при извършване
на проверките, и за липса на конфликт на
интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Чл. 11. (1) Информация за подадено заявление-спецификация се публикува на интернет страницата на МЗХГ и в един централен
ежедневник в срок 14 дни от приключване на
проверката на място по чл. 10. Информацията включва наименованието на заявителя,
наименованието на земеделския продукт или
храна и указание за право на възражение и
срока за упражняването му.
(2) Пълният текст на подаденото заявление-спецификация съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1
или чл. 8, ал. 1 се публикува на интернет
страницата на МЗХГ в срока по ал. 1.
(3) Всяко лице с постоянен адрес или седалище в България, което има правен интерес, може в срок до един месец от датата на
публикуването по ал. 1 да изпрати до МЗХГ
възражение по образец съгласно приложение
№ 4.
(4) Компетентното звено в МЗХГ извършва
проверка на допустимостта на постъпилите
възражения на основание чл. 10 от Регламент
№ 1151/2012.
(5) Когато постъпилите възражения са
допустими, компетентното звено в МЗХГ
писмено съобщава на заявителя и му изпраща
копия от тях и указания за провеждане на
преговори с възразилите лица за постигане
на споразумение. Преговорите се провеждат
с цел постигане на съгласие по всички обстоятелства, по които е направено допустимо
възражение.
(6) В двумесечен срок от получаване на
копията на възраженията заявителят изпраща
писмено становище по тях до компетентното
звено в МЗХГ, като прилага постигнатото
споразумение и ново заявление-спецификация
и единен документ, когато това се налага.
Когато не е постигнато споразумение, заявителят обяснява в становището си и причините
за това.

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

(7) Възраженията, по които страните са
постигнали съгласие, се считат за оттеглени
от възразилата страна. По възраженията, по
които страните не са постигнали съгласие,
се произнася комисията по реда на чл. 13.
Чл. 12. (1) Компетентното звено в МЗХГ
изготвя доклад за постъпилите възражения и
постигнатото споразумение, съответно липсата
на такова, до комисията.
(2) Комисията разглежда заявлението заедно с приложените към него документи и
докладите на компетентното звено в МЗХГ по
ал. 1 и чл. 10, ал. 1 и предлага на министъра
на земеделието, храните и горите становище
за одобрение или за мотивиран отказ.
(3) Когато има възражения, по които страните не са постигнали съгласие по чл. 11,
ал. 5, комисията се произнася по тях, като
мотивира тяхното приемане или отхвърляне.
При необходимост комисията може да поиска
писмено становище от възразилите лица или
да ги изслуша на свое заседание.
Чл. 13. (1) Когато по реда на чл. 12, ал. 2
комисията установи, че представените доказателства не са достатъчни, на заявителя се
предоставя възможност да представи допълнителни доказателства, като компетентното
звено в МЗХГ дава указания за това.
(2) Допълнителните доказателства се представят в МЗХГ в срок до два месеца от уведомяването на заявителя.
(3) Когато заявителят не представи допълнителни доказателства по ал. 2, производството по вписване се прекратява по реда на
чл. 9, ал. 2.
Чл. 14. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите след запознаване със становището по чл. 12, ал. 2 на комисията издава
заповед за:
1. изпращането на заявлението до Европейската комисия;
2. отказ.
(2) Заповедите по ал. 1 се съобщават в
3-дневен срок на заявителя и всички заинтересовани лица, включително тези по чл. 11,
ал. 3, и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Заповедта по ал. 1, т. 1 и заявлениетоспецификация се публикуват на интернет
страницата на МЗХГ в 10-дневен срок след
влизането є в сила, като заявлението се
изпраща до Европейската комисия за вписване в Европейския регистър на защитените
наименовани я за произход и защитените
географски указания.
Раздел II
Ред за подготовка и представяне на искания
до Европейската комисия за изменение на
вписано географско означение
Чл. 15. (1) Група от производители, съответно индивидуален производител, които
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имат правен интерес, може да подават в
МЗХГ писмени искания за изменение на
спецификацията на географско означение,
вписано в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените
географски указания, в съответствие с чл. 6
на Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 и
с чл. 10 на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 668/2014.
(2) Искането съдържа данни за групата
производители, съответно индивидуалния
производител, описание на изменението и на
причините, които го налагат.
(3) Искането се придружава от следните
документи:
1. заявление за изменение съгласно Приложение № V от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 668/2014, когато изменението не е
несъществено, или заявление за изменение
съгласно Приложение № VII от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 668/2014, когато изменението е несъществено;
2. изменената спецификация на земеделския
продукт или храна, както и единния документ
в случай на изменение в него;
3. доказателства за налагането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки
от съответните държавни органи в случай
на временни изменения на спецификацията.
Чл. 16. (1) Компетентното звено в МЗХГ
извършва проверка на представените документи по чл. 15.
(2) Искането за изменение на спецификацията на географско означение, вписано в
Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски
указания, се разглежда съответно по реда на
чл. 11 – 14.
Раздел III
Ред за подготовка и представяне на възражения до Европейската комисия
Чл. 17. Всяко заинтересовано лице с постоянен адрес или седалище в България,
което има правен интерес, може да подаде
уведомление за възражение по смисъла на
чл. 51, параграф 1 от Регламент № 1151/2012.
Чл. 18. (1) Уведомлението за възражението се подава в МЗХГ в 2-месечен срок от
публикацията в „Официален вестник“ на Европейския съюз по чл. 50, параграф 2, буква
„а“ от Регламент № 1151/2012.
(2) Уведомлението се изпраща от МЗХГ
в ЕК.
(3) Лицето, подало уведомлението, трябва
да представи в МЗХГ мотивирано възражение
съгласно Приложение № III от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 668/2014 в срок 14 дни от
датата на уведомлението.
Чл. 19. (1) Мотивираното възражение се
разглежда от комисията.
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(2) Министърът на земеделието, храните и
горите след запознаване със становището по
ал. 1 на комисията издава заповед за:
1. изпращане възражението до Европейската комисия или прави мотивиран отказ;
2. отказ.
(3) Заповедите по ал. 1 се съобщават в
3-дневен срок на лицето, подало уведомлението
по чл. 17, и могат да се обжалват по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел IV
Ред за подготовка и представяне на искания
до Европейската комисия за заличаване на
вписване на защитено географско означение
Чл. 20. (1) Всяко заинтересовано лице с
постоянен адрес или седалище в България
може да подаде мотивирано искане до Европейската комисия за заличаване на вписване
на защитено географско означение.
(2) Искането се подава до МЗХГ по образец
съгласно Приложение № IX от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 668/2014.
Чл. 21. (1) Искането се разглежда от комисията.
(2) Министърът на земеделието, храните и
горите след запознаване със становището по
ал. 1 на комисията издава заповед за:
1. изпращане на искането за заличаване
до Европейската комисия;
2. отказ.
(3) Заповедите по ал. 2 се съобщават в
3-дневен срок на лицето по чл. 20, ал. 1 и
могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел V
Ред и условия за предоставяне на временна
национална защита
Чл. 22. (1) На наименовани ята, чиито
заявления-спецификации са изпратени в Европейската комисия съгласно чл. 14, ал. 4,
при поискване от заявителя се предоставя
временна национална защита в съответствие
с чл. 9 на Регламент № 1151/2012. Временната
национална защита включва забраните по
чл. 13 на Регламент № 1151/2012.
(2) При употребата на наименование, което
е обект на временна национална защита, към
него не могат да се добавят думите „защитено
наименование за произход“ или „защитено
географско указание“, както и съответният
символ и абревиатура съгласно Регламент
№ 1151/2012.
(3) Временната национа лна защита се
прилага само на територията на Република
България, като земеделските продукти или
храни, които са обект на защитата, подлежат
на официален контрол съгласно чл. 25а от
Закона за прилагане на Общата организация
на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).
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(4) Временна национална защита не се
предоставя за наименование, чието заявление по чл. 23, ал. 1 е подадено след датата
на подаване на заявление за регистрация на
марка със същото наименование в Патентното
ведомство на Република България или наименованието е вече регистрирано в Държавния
регистър на марките.
(5) Временната национална защита се
прекратява при вземането на решение на
Европейската комисия за регистрация на
наименованието в Европейск и я регист ър
на защитените наименования за произход и
защитените географски указания от датата
на получаване на уведомлението за решението или при оттегляне на заявлението за
регистрация от страна на заявителя съгласно
Регламент № 1151/2012.
Чл. 23. (1) Временна национална защита
се предоставя въз основа на писмено заявление в свободен текст от членовете на групата
производители, подадено в МЗХГ.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие на договор с контролиращо лице;
2. копие на контролния лист от извършена
проверка на място от контролиращото лице
за съответствие с метода на производство и
за съответствие на произведения продукт със
спецификацията.
(3) Заявление по ал. 1 може да бъде подадено, след като министърът на земеделието, храните и горите е издал заповед за
изпращането на заявлението-спецификация
до Европейската комисия в съответствие с
чл. 14, ал. 1.
Чл. 24. (1) Компетентното звено в МЗХГ
проверява подадените съгласно чл. 23 документи и когато установи непълноти и/или
неточности в заявлението или липса на документи по чл. 23, ал. 2, уведомява заявителя
писмено, като му предоставя едномесечен срок
за тяхното отстраняване или за предоставяне
на изискуемите документи. Срокът започва
да тече от датата на получаване на уведомлението от заявителя.
(2) Когато в предоставения по ал. 1 срок
заявителят не отстрани непълнотите и/или
неточностите или не предостави изискуемите
документи, производството за предоставяне на
временна национална защита се прекратява
със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите.
(3) Компетентното звено в МЗХГ изготвя
доклад за постъпилото заявление по чл. 23,
ал. 1 до комисията, която разглежда заявлението и приложените към него документи и
доклада на компетентното звено и предлага
на министъра на земеделието, храните и горите становище за одобрение на искането за
предоставяне на временна национална защита
или за мотивиран отказ.

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

Чл. 25. (1) Минист ърът на земеделието, храните и горите след запознаване със
становището по чл. 24, ал. 3 на комисията
издава заповед за:
1. предоставянето на временна национална
защита;
2. отказ.
(2) Заповедите по ал. 1 се съобщават в
3-дневен срок на заявителя и на всички заинтересовани лица. Отказът за предоставяне
на временна национална защита подлежи на
обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Членовете на групата производители,
подала заявление по чл. 23, се вписват служебно в регистъра на производителите на
съответния продукт, който получава временна
национална закрила.
(4) Производител, който не члену ва в
групата производители по чл. 23, ал. 1 или
се е присъединил към нея след изпращане
на заявлението-спецификация в ЕК, може да
подаде писмено заявление съгласно чл. 23,
ал. 1 за предоставяне на временна национална
защита, за да бъде вписан в регистъра по ал. 3.
(5) Заявлението по ал. 4 се разглежда по
реда на чл. 24 – 25.
Г л а в а

п е т а

РЕД ЗА ПОДГОТОВК А И ПРЕДСТАВЯНЕ
НА ИСК АНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСК АТА КОМИСИ Я ЗА ВПИСВА НЕ, ИЗМЕНЕНИЕ,
ВЪЗРАЖЕНИЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВПИСВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА
ХРАНИТЕ С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН Х АРАКТЕР
Раздел I
Ред за подготовка и представяне на искания
до Европейската комисия за вписване в Европейския регистър на храните с традиционно
специфичен характер
Чл. 26. (1) Групата от производители подава в МЗХГ заявление за регистрация на храна
с традиционно специфичен характер в съответствие с чл. 20 на Регламент № 1151/2012.
(2) Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията
и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран
пощенски оператор и към него се прилагат:
1. списък на членовете на г ру пата от
производители;
2. п род у к това спец ификац и я съгласно
Приложение № II от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 668/2014, отговаряща на изискванията на чл. 3 на Делегиран регламент (ЕС)
№ 664/2014;
3. правила, регламентиращи спазването
на продуктовата спецификация;
4. декларация съгласно приложение № 2
от всеки член на групата по ал. 1;
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5. кратко описание на помещенията и
техническото оборудване;
6. доказателства за традиционния характер на су ровините, традиционни я състав
на храните и/или традиционния начин на
производство или преработка;
7. опис на всички подадени документи с
посочен брой на страниците.
(3) В случай на съвместно заявление по
чл. 49, параграф 1 от Регламент № 1151/2012
условията по ал. 1 и 2 се отнасят само до групата производители със седалище в България.
Чл. 27. (1) Индивидуален производител
подава заявление за регистрация и продуктова
спецификация по реда на чл. 26.
(2) Към заявлението се прилагат съответно
документите по чл. 26, ал. 2, т. 2 – 7.
Чл. 28. (1) Компетентното звено в МЗХГ
проверява подадените документи съгласно
чл. 26 или 27 и когато установи непълноти
и/или неточности или липса на изискуемите
документи по чл. 26, ал. 2, уведомява писмено
заявителя и му се предоставя едномесечен
срок за отстраняването им и/или за предоставяне на изискуемите документи. Срокът
започва да тече от датата на получаване на
уведомлението.
(2) Когато в предоставения срок заявителят
не отстрани непълнотите и/или неточностите
и/или не представи изискуемите документи,
производството се прекратява със заповед на
министъра на земеделието, храните и горите.
(3) Процедурата по вписване се прекратява
и по молба на заявителя по реда на ал. 2.
(4) Заповедите по ал. 2 и 3 се съобщават в
3-дневен срок и могат да се обжалват по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 29. (1) Компетентното звено в МЗХГ
извършва документална проверка и проверка
на място дали са изпълнени условията за
вписване в Европейския регистър на храните
с традиционно специфичен характер съгласно
регламенти 1151/2012, 664/2014 и 668/2014 и
изготвя доклад до комисията по чл. 2. При
необходимост в проверките могат да участват
и други длъжностни лица.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите със заповед определя длъжностни
лица, които извършват проверка на място
на производството и/или преработката на
земеделския продукт или храна.
(3) При проверката по ал. 1 длъжностните лица попълват контролен лист съгласно
приложение № 3.
(4) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват
обстоятелства от дейността на проверяваните
лица, станали им известни при извършване
на проверките, и за липса на конфликт на
интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
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Чл. 30. (1) Информация за подадено заявление-спецификация се публикува на интернет страницата на МЗХГ и в един централен
ежедневник в срок 14 дни от приключване на
проверката на място по чл. 29. Информацията включва наименованието на заявителя,
наименованието на земеделския продукт или
храна и указание за право на възражение и
срока за упражняването му.
(2) Пълният текст на подадено заявление-спец ификац и я съгласно ч л. 26, а л. 1
или чл. 27, ал. 1 се публикува на интернет
страницата на МЗХГ в срока по ал. 1.
(3) Всяко лице с постоянен адрес или
седа лище в Българи я, което има правен
интерес, може в срок до един месец от датата на публикуването по ал. 1 да изпрати
до МЗХГ възражение по образец съгласно
приложение № 5.
(4) Компетентното звено в МЗХГ извършва
проверка на допустимостта на постъпилите
възражения въз основа на чл. 21 от Регламент
№ 1151/2012.
(5) Когато постъпилите възражения са
допустими, компетентното звено в МЗХГ
писмено съобщава на заявителя и му изпраща
копия от тях и указания за провеждане на
преговори с възразилите лица за постигане
на споразумение. Преговорите се провеждат
с цел постигане на съгласие по всички обстоятелства, по които е направено допустимо
възражение.
(6) В двумесечен срок от получаване на
копията на възраженията заявителят изпраща
писмено становище по тях до компетентното
звено в МЗХГ, като прилага постигнатото
споразумение и ново заявление-спецификация, когато това се налага. Когато не е постигнато споразумение, заявителят обяснява
в становището си и причините за това.
(7) Възраженията, по които страните са
постигнали съгласие, се считат за оттеглени
от възразилата страна. По възраженията, по
които страните не са постигнали съгласие,
се произнася комисията по реда на чл. 31.
Чл. 31. (1) Компетентното звено в МЗХГ
изготвя доклад за постъпилите възражения
и постигнатото споразу мение, съответно
липсата на такова, до комисията.
(2) Комисията разглежда заявлението заедно с приложените към него документи и
докладите на компетентното звено в МЗХГ по
ал. 1 и чл. 29, ал. 1 и предлага на министъра
на земеделието, храните и горите становище
за одобрение или за мотивиран отказ.
(3) Когато има възражения, по които страните не са постигнали съгласие по чл. 30,
ал. 5, комисията се произнася по тях, като
мотивира тяхното приемане или отхвърляне.
При необходимост комисията може да поиска
писмено становище от възразилите лица или
да ги изслуша на свое заседание.
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Чл. 32. (1) Когато по реда на чл. 31, ал. 2
се установи, че представените доказателства
не са достатъчни, на заявителя се предоставя възможност да представи допълнителни
доказателства, като компетентното звено в
МЗХГ дава указания за това.
(2) Доп ъ л н и т ел н и т е док а зат елс т ва с е
представят в МЗХГ в срок до два месеца от
уведомяването на заявителя.
(3) Когато заявителят не представи допълнителни доказателства в срока по ал. 2,
производството по вписване се прекратява
по реда на чл. 28, ал. 2.
Чл. 33. (1) Минист ърът на земеделието, храните и горите след запознаване със
становището по чл. 31, ал. 2 на комисията
издава заповед за:
1. изпращането на заявлението до Европейската комисия, или
2. отказ.
(2) Заповедите по ал. 1 се съобщават в
3-дневен срок на заявителя и всички заинтересовани лица, включително тези по чл. 30,
ал. 3. Заповедите могат да се обжалват по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Заповедта по ал. 1, т. 1 и заявлението-спецификация се публикуват на интернет
страницата на МЗХГ в 10-дневен срок след
влизането є в сила, като заявлението се
изпраща до Европейската комисия за вписване в Европейския регистър на защитените
наименовани я за произход и защитените
географски указания.
Раздел II
Ред за подготовка и представяне на искания
до Европейската комисия за изменение на
вписване в Европейския регистър на храните
с традиционно специфичен характер
Чл. 34. (1) Групата от производители, съответно индивидуален производител, подава
в МЗХГ заявление за изменение на спецификация по образец съгласно Приложение № VI
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014,
когато изменението не е несъществено, или
заявление за изменение съгласно Приложение № VII от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 668/2014, когато изменението е несъществено, като се спазват изискванията на чл. 6
на Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 и
на чл. 10 на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 668/2014.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. изменената спецификация на земеделския продукт или храна;
2. доказателства за налагането на задължителни санитарни или фитосанитарни мерки
от съответните държавни органи в случай
на временни изменения на спецификацията.
Чл. 35. (1) Компетентното звено в МЗХГ
извършва проверка на представените документи по чл. 34.
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(2) Заявлението за изменение на спецификация се разглежда съответно по реда на
чл. 30 – 33.
Раздел III
Ред за подготовка и представяне на възражения до Европейската комисия
Ч л. 36. Вся ко за и н т ересова но л и це с
постоянен адрес или седалище в България,
което има правен интерес, може да подаде
уведомление за възражение по смисъла на
чл. 51, параграф 1 от Регламент № 1151/2012.
Чл. 37. (1) Уведомлението за възражението се подава в МЗХГ в 2-месечен срок от
публикацията в „Официален вестник“ на
Европейския съюз по чл. 50, параграф 2,
буква „б“ от Регламент № 1151/2012.
(2) Уведомлението се изпраща от МЗХГ
в ЕК.
(3) Лицето, подало уведомлението, трябва
да представи в МЗХГ мотивирано възражение
съгласно Приложение № III от Регламент за
изпълнение (ЕС) № 668/2014 в срок 14 дни
от датата на уведомлението.
Чл. 38. (1) Мотивираното възражение се
разглежда от комисията.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите след запознаване със становището
по ал. 1 на комисията издава заповед за:
1. изпращане възражението до Европейската комисия;
2. отказ.
(3) Заповедите по ал. 1 се съобщават в
3-дневен срок на лицето, подало уведомлението по чл. 36, и могат да се обжалват по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел IV
Ред за подготовка и представяне на искания
до Европейската комисия за заличаване на
вписване на храна с традиционно специфичен характер
Чл. 39. (1) Всяко заинтересовано лице с
постоянен адрес или седалище в България
може да подаде мотивирано искане до Европейската комисия за заличаване на вписване
на храна с традиционно специфичен характер.
(2) Искането се подава чрез МЗХГ по образец съгласно Приложение № IX от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 668/2014.
Чл. 40. (1) Искането за заличаване се
разглежда от комисията.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите след запознаване със становището
по ал. 1 на комисията издава заповед за:
1. изпращане искането за заличаване до
Европейската комисия;
2. отказ.
(3) Заповедите по ал. 2 се съобщават в
3-дневен срок на лицето, подало искането по
чл. 39, ал. 1. Заповедите могат да се обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
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РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ
И НАДЗОР ВЪРХУ КОНТРОЛИРАЩИТЕ
ЛИЦА
Чл. 41. (1) За получаване на разрешение по
чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС лицата подават
в Министерството на земеделието, храните
и горите заявление по образец, утвърден със
заповед на министъра на земеделието, храните
и горите, който се публикува на интернет
страницата на министерството.
(2) Длъжностни лица от компетентното
звено в МЗХГ извършват проверка на представените документи и проверка на място за
условията за извършване на контролна дейност съгласно чл. 21, ал. 1 на ЗПООПЗПЕС.
(3) Когато при проверката по ал. 2 се
установят непълноти и/или несъответствия,
длъж ностните лица по а л. 2 в 10 -дневен
срок от констатирането им уведомяват писмено заявителя и му дават 7-дневен срок от
получаване на уведомлението да отстрани
непълнотите или несъответствията. Когато
непълнотите или несъответствията не бъдат
отстранени в определения срок, министърът
на земеделието, храните и горите постановява отказ.
(4) Длъжностните лица, оправомощени
със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите, извършват проверка на
място в присъствието на проверяваното лице
при постъпване на първоначалното заявление
за разрешение по ал. 1 и при настъпила промяна в обстоятелствата на контролиращото
лице. За резултатите от проверката се изготвя
протокол по образец, утвърден от министъра
на земеделието, храните и горите, който се
връчва на проверяваното лице или на негов
упълномощен представител.
(5) При необходимост в проверките могат да участват и други длъжностни лица,
определени от министъра на земеделието,
храните и горите.
(6) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват
обстоятелства от дейността на проверяваните
лица, станали им известни при извършване
на проверките, и за липса на конфликт на
интереси по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
Чл. 42. (1) Резултатите от проверката се
обобщават в доклад, който се представя на
комисията.
(2) Комисията разглежда заявлението за
предоставяне на разрешение, документите
по чл. 19 или 20 на ЗПООПЗПЕС и доклада
по ал. 1 и се произнася със становище, като
при необходимост изслушва представител
на кандидата.
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Чл. 43. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите след запознаване със становището на комисията издава заповед за:
1. разрешение;
2. отказ.
(2) Заповедите по ал. 1 се съобщават и
може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не
спира изпълнението.
(3) Контролиращите лица, които имат
издадено разрешение от министъра на земеделието, храните и горите за осъществяване
на контрол за съответствие на земеделските
продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер с
тяхната спецификация, се вписват служебно
в регистъра по чл. 54, ал. 1.
Чл. 44. Временно разрешение по чл. 21а,
ал. 2 от ЗПООПЗПЕС се издава по реда
на чл. 41 – 43, като в производството не се
извършват административни проверки на
процедури, които са били проверявани при
извършване на надзорни проверки и/или
други проверки.
Г л а в а

с е д м а

КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОДУКТИ И НА ХРАНИТЕ
С ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ И С ТРАДИЦИОННО СПЕЦИФИЧЕН Х АРАКТЕР
С ТЯХНАТА СПЕЦИФИК АЦИЯ
Чл. 45. Контролът за съответствие на земеделските продукти и на храните със защитени географски означения и с традиционно
специфичен характер с тяхната спецификация
се състои в контрол за съответствие с метода
на производство и контрол за съответствие на
произведения продукт със спецификацията.
Чл. 46. Конт ролът за съответствие се
осъществява въз основа на договор между
производителя на земеделските продукти
и на храните с географски означения и с
традиционно специфичен характер и контролиращото лице.
Чл. 47. (1) Контролиращото лице извършва
цялостна първоначална проверка на производителя за готовността му да изпълнява
спецификацията на земеделския продукт или
храна с географско означение и с традиционно
специфичен характер.
(2) За резултатите от проверката се изготвя контролен лист в три екземпляра, който
се подписва от контролиращото лице и от
производителя. Контролиращото лице и производителят получават по един екземпляр,
а третият екземпляр се изпраща на компетентното звено в МЗХГ в 20-дневен срок.
(3) Контролният лист съдържа:
1. данни на производителя и на контролиращото лице;
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2. оценка на производствените площи и/
или помещения и други условия за спазване
на продуктовата спецификация;
3. оценка на процедурата за проследяване
на произхода на суровините и реализация
на произведения продукт или храна, която
производителят прилага в съответствие със
спецификацията на продукта и чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014;
4. информация за произведени количества
на продукта;
5. резултати от направените лабораторни
анализи;
6. установени нарушения и предписаните
мерки и срока за тяхното изпълнение;
7. други данни по преценка на контролиращото лице.
Чл. 48. Контролиращото лице предоставя
на производителя сертификат за съответствие
на продукта с неговата спецификация след
вписването на производителя в регистъра
на производителите на съответния продукт
по чл. 54, ал. 1.
Чл. 49. (1) Контролиращото лице извършва
задължителна годишна проверка на всички
производители на земеделския продукт или
храна със защитено географско означение и
с традиционно специфичен характер.
(2) За резултатите от всяка проверка се
изготвя контролен лист в три екземпляра,
който се подписва от контролиращото лице
и от п роизводи тел я. Един екземп л я р се
изпраща на компетентното звено в МЗХГ в
20-дневен срок. Контролният лист съдържа
данните по чл. 47, ал. 3.
(3) При завишаване на годишния обем
на производство в размер над 10 % спрямо
предходната година контролиращото лице
има правото да изиска от производителя
обяснения за причините за това и ги прилага
към протокола.
Чл. 50. (1) Контролиращото лице може
да извършва допълнителни планови или
внезапни проверки, когато са установени несъответствия при извършване на годишната
проверка, съответно при наличие на данни за
несъответствия от страна на производителя.
(2) За резултатите от всяка проверка се
изготвя контролен лист в три екземпляра,
който се подписва от контролиращото лице
и от п роизводи тел я. Един екземп л я р се
изпраща на компетентното звено в МЗХГ в
20-дневен срок.
Чл. 51. (1) Проверките по чл. 47, 49 и
50 се извършват в съответствие с етапа на
производствения процес:
1. по документи;
2. визуално;
3. чрез измервания;
4. чрез вземане на проби и анализи, включително от търговската мрежа по преценка
на контролиращото лице;
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5. по друг начин, избран от контролиращото лице.
(2) Контролиращото лице посочва в контролните листове по чл. 47, ал. 3, чл. 49, ал. 2
и чл. 50, ал. 2 начина, по който е извършило
проверката съгласно ал. 1.
(3) Контролиращото лице представя ежегодно до 31 януари на министъра на земеделието, храните и горите годишен отчет за
предходната година и списък на лицата, върху
които е упражнен контрол по отношение на
съответствието на земеделските продукти и
храни с традиционно специфичен характер
и ли защ и тено геог рафско означение със
спецификацията на продукта или храната.
(4) Год и ш н и я т о т че т по а л. 3 с лед ва
да включва обобщена информация от извършени те п роверк и, тех ни те резул тат и,
предписани мерки и срокове за тяхното изпълнение, както и обобщена информация за
произведените количества и извършен износ
на продуктите.
Чл. 52. Когато производител сключи договор за контрол по чл. 46 с друго контролиращо лице, предходното контролиращо лице
е длъжно да предостави на новото контролиращо лице копие на контролните листове
от извършените проверки при производителя
по чл. 47, 49 и 50 за предходната година и
копие на сертификата за съответствие.
Чл. 53. (1) Надзорът върху контролиращите лица по чл. 18, ал. 2 на ЗПООПЗПЕС
се възлага от министъра на земеделието,
храните и горите със заповед на длъжностни
лица от компетентното звено в МЗХГ. При
необходимост в надзора могат да участват
и други длъжностни лица, определени от
министъра на земеделието, храните и горите.
(2) Надзорът се осъществява чрез документални проверки и чрез проверки на
място при производителите и/или контролиращите лица. За извършените проверки
на място длъжностните лица изготвят протокол. Копие от протокола се изпраща на
поднадзорното лице.
Г л а в а

о с м а

РЕГИСТЪР
Раздел I
Общи положения
Чл. 54. (1) Министерството на земеделието, храните и горите създава и поддържа на
интернет страницата си публичен електронен
регистър на:
1. производителите на земеделски продукти и храни с географски означения;
2. производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен
характер;
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3. лицата, които осъществяват контрол
за съответствие на продуктите и храните
с географски означения и с традиционно
специфичен характер.
(2) Регистърът се създава и поддържа в
съответствие със Закона за електронното
управление и при спазване изискванията за
защита на личните данни.
Чл. 55. Вписванията в регистъра и неговото актуализиране се извършват служебно
от длъжностни лица на компетентното звено.
Чл. 56. Вписаните в регистъра по чл. 54
лица са длъжни да предоставят информация
в Министерството на земеделието, храните
и горите за всички настъпили промени във
вписаните обстоятелства в срок до 10 дни
от настъпването на промяната.
Раздел IІ
Вписване на производителите на земеделски
продукти и храни с географски означения
Чл. 57. (1) Производителите на земеделски
продукти и храни със защитени географски
означения, които са членове на група производители, подала заявление за вписване,
се вписват служебно в регистъра.
(2) Производител на земеделски продукти
и храни със защитени географски означения,
който не членува в група производители по
ал. 1, е длъжен да подаде писмено заявление
за вписване до компетентното звено в МЗХГ.
(3) Производител, който се е присъединил към група производители по ал. 1 след
регистрацията на земеделския продукт или
храна в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените
географски указания, е длъжен да подаде
писмено заявление за вписване до компетентното звено в МЗХГ.
(4) Заявленията по ал. 2 и 3 се подават
съгласно приложение № 6.
(5) Заявленията се придружават от копие
на договора за контрол на съответствие и
контролния лист от първоначалната проверка
съгласно чл. 47, ал. 3 и документите по чл. 7,
ал. 2, т. 2 – 4 и 7.
(6) Заявленията се разглеждат по реда
на чл. 10.
(7) След приключване на проверката на
място се изготвя доклад до комисията, която
разглежда заявлението и доклада и предлага
решение за вписване или мотивиран отказ.
(8) Вписването в регистъра се извършва
въз основа на заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
Чл. 58. В регистъра се вписват:
1. номер и дата на заповед на министъра
на земеделието, храните и горите;
2. наименованието на производителя;
3. ЕИК, седалището и адресът на управление на заявителя, когато е юридическо лице;
4. мястото на производствена дейност;
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5. контролиращото лице;
6. серия, номер и дата на „Официален
вестник“ на Европейския съюз, в който е
публикуван регламентът за вписване на защитеното географско означение;
7. промените във вписаните обстоятелства.
Чл. 59. Производител се заличава в тридневен срок от регистъра по чл. 54, ал. 1, когато:
1. подаде писмено заявление до МЗХГ
съгласно приложение № 7;
2 . ко н т р о л и р а щ о т о л и ц е и нф о р м и р а
МЗХГ, че е прекратен договорът по чл. 46 с
производителя и/или че производителят е
изключен от системите за контрол.

6. серия, номер и дата на „Официален
вест ник“ на Европейск и я съюз, в кой то
е публикуван регламентът за вписване на
храната с традиционно специфичен характер;
7. промените във вписаните обстоятелства.
Чл. 62. Производител се заличава в тридневен срок от регистъра по чл. 53, ал. 1,
когато:
1. подаде писмено заявление до МЗХГ
съгласно приложение № 7;
2 . ко н т р о л и р а щ о т о л и ц е и нф о р м и р а
МЗХГ, че е прекратен договорът по чл. 35 с
производителя и/или че производителят е
изключен от системите за контрол.

Раздел III
Вписване на производителите на земеделски
продукти и храни с традиционно специфичен
характер

Раздел IV
Вписване на контролиращите лица

Ч л. 60. (1) Производи т ел и т е на земеделски продукт или храна с традиционно
специфичен характер, които са членове на
група производители, подала заявление за
вписване, се вписват служебно в регистъра.
(2) Производител на земеделски продукт
или храна с традиционно специфичен характер, който не членува в група производители
по ал. 1, е длъжен да подаде писмено заявление за вписване до компетентното звено
в МЗХГ.
(3) Производител, който се е присъединил към група производители по ал. 1 след
регистрацията на земеделския продукт или
храна в Европейския регистър на храните с
традиционно специфичен характер, е длъжен
да подаде писмено заявление за вписване до
компетентното звено в МЗХГ.
(4) Заявленията по ал. 2 и 3 се подават
съгласно приложение № 6.
(5) Заявленията се придружават от копие
на договора за контрол на съответствие и
контролния лист от първоначалната проверка съгласно чл. 46, ал. 3 и документите по
чл. 26, ал. 2, т. 2 – 4 и 6.
(6) Заявленията се разглеждат по реда
на чл. 29.
(7) След приключване на проверката на
място се изготвя доклад до комисията по
чл. 2, която разглеж да заявлението и доклада и предлага решение за вписване или
мотивиран отказ.
(8) Вписването в регистъра се извършва
въз основа на заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
Чл. 61. В регистъра се вписват:
1. номер и дата на заповед на министъра
на земеделието, храните и горите;
2. наименованието на производителя;
3. ЕИК, седалището и адресът на управление на заявителя, когато е юридическо лице;
4. мястото на производствена дейност;
5. контролиращото лице;

Чл. 63. В регистъра се вписват:
1. наименование на контролиращото лице;
2. ЕИК, седалището и адресът на управление;
3. номерът и датата на заповедта на министъра на земеделието, храните и горите,
с която се разрешава осъществяването на
контрол за съответствие на земеделските
продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер
с тяхната спецификация;
4. производителите, с които има сключен
договор за контрол;
5. промени във вписаните обстоятелства.
Чл. 64. (1) Контролиращо лице се заличава от регистъра:
1. при изтичане срока на разрешението;
2. при отнемане на разрешението;
3. при прекратяване на разрешението по
искане на контролиращото лице.
(2) Информацията за заличеното контролиращо лице се прехвърля в архивен модул.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Земеделски продукти и храни със защитени географски означения“ са земеделски
продукти и храни с наименование за произход или с географско указание по смисъла
на чл. 2, параграф 1 и чл. 5 от Регламент
№ 1151/2012.
2. „Земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер“ са земеделските продукти и храни, които отговарят на
условията на чл. 2, ал. 1 и чл. 18 от Регламент
№ 1151/2012.
3. „Споразумение“ е договор между заявителя, от една страна, и възразилите лица,
от друга страна, за постигане на съгласие
по представените възражения.
§ 2. Като доказателства по чл. 7, ал. 2, т. 6
и чл. 26, ал. 2, т. 5 могат да бъдат представени анализи, изследвания, публикации, исторически документи, легенди, произведения
на художествената и научната литература,
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справочници, търговски и счетоводни документи, регистри и други подобни източници.
§ 3. Декларацията по чл. 8, параграф. 2,
буква (в) от Регламент № 1151/2012 и по чл. 20,
пар. 2, буква (б) от Регламент № 1151/2012
се подписва от министъра на земеделието,
храните и горите или от ресорния заместникминистър на земеделието, храните и горите.
§ 4. Тази наредба осигурява прилагането
на:
1. Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на
селскостопанските продукти и храни;
2. Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014
на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент
(ЕС) № 1152/2012 на Европейския парламент
и на Съвета относно схемите за качество на
селскостопанските продукти и храни;
3. Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014
на Комиси я та от 18 декември 2013 г. за
допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на определянето на символите
на Съюза за защитени наименовани я за
произход, защитени географски указания и
храни с традиционно специфичен характер,
както и по отношение на определени правила
за снабдяване, някои процедурни правила и
някои допълнителни преходни разпоредби.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Наредбата се издава на основание
чл. 17, ал. 2 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз и чл. 7а от
Закона за нормативните актове.
§ 6. Отменя се Наредба № 16 от 2007 г.
за подготовка и представяне на искания до
Европейската комисия относно земеделските
продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер,
за контрол за съответствие с продуктовата
спецификация и поддържане на база данни
на производителите и контролиращите лица
(ДВ, бр. 79 от 2007 г.).
§ 7. В Наредба № 6 от 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на
официалния контрол върху употребата на
защитени географски означения и храни с
традиционно специфичен характер (обн., ДВ,
бр. 39 от 2011 г.; изм., бр. 69 от 2014 г. и бр. 29
от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 2, т. 2 думите „базата данни“
се заменят с „регистъра“.
2. В чл. 2а:
а) в ал. 1 думите „базата данни“ се заменят с „регистъра“, а „Министерството на
земеделието и храните“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите“;
б) в ал. 2, т. 1 думите „базата данни“ се
заменят с „регистъра“.
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3. В чл. 3, ал. 3 думите „министъра на
земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
4. В чл. 4:
а) в ал. 4:
аа) в т. 3 и 4 думите „базата данни“ се
заменят с „регистъра“;
бб) в т. 6 думите „базата данни“ се заменят с „регистъра“, а думите „чл. 22г, ал. 3
от Наредба № 16 от 2007 г. за подготовка
и представяне на искания до Европейската
комисия относно земеделските продукти и
храни със защитени географски означения
и т ра д и ц ион но спец ифи чен хара к т ер, за
кон т рол за съот ветст вие с п род у к товата
спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите
лица (ДВ, бр. 79 от 2007 г.) (Наредба № 16)“
се заменят с „наредбата по чл. 17, ал. 2 от
ЗПООПЗПЕС“;
б) в ал. 5:
аа) в т. 3 думите „базата данни“ се заменят с „регистъра“;
бб) в т. 4 думите „базата данни“ се заменят с „регистъра“, а думите „чл. 22г, ал. 3
от Наредба № 16“ се заменят с „наредбата
по чл. 17, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС“.
5. Параграф 3 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 3. Регистърът по чл. 2, ал. 2, т. 2 и
чл. 2а, ал. 1 е публично достъпен на интернет страницата на Министерството на
земеделието, храните и горите.“
За министър:
Вергиния Кръстева
Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Заявление-спецификация за вписване на
наименование за произход или географско
указание в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените
географски указания
1.1. Данни за заявителя
Име на представителя на групата от производители:
Наименование на групата от производители:
Седалище и адрес на управление на групата
от производители или адрес на представителя
в случай на гражданско дружество:
Пощенски код:
Телефон:
Електронен адрес:
1.2. Данни за заявителя, когато е единствен производител
Име на производителя:
Седалище и адрес на управление/местожителство и постоянен адрес:
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Пощенски код:
Телефон:
факс:
Електронен адрес:
2. Предмет на заявлението
2.1. Моля, посочете дали желаете:
 вписване на защитено географско указание
 вписване на защитено наименование за
произход
3. Продуктова спецификация
3.1. Наименование на продукта:
3.2. Вид на продукта съгласно Приложение № XI от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г.
за определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския
парламент и на Съвета относно схемите за
качество на селскостопанските продукти и
храни.
3.3 Фуражи (за продукти от животински
произход) и суровини (за преработени продукти)
Моля, представете информация в съответствие с т. 3.3 от Приложение I от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 668/2014.
Продължете на отделен лист, ако е необходимо.
3.4. Опишете основните характеристики
на продукта
Описание:
Външен вид:
Форма:
Размер:
Цвят:
Консистенция:
Вкус:
М и к р о биолог и ч н и/х и м и ч н и пок а з ат е л и ,
например съдържание на млечни мазнини/
киселинност:
Допълнително описание, което желаете да
прибавите:
3.5. Метод на производство
Опишете всеки етап от метода на производство, включително местни и традиционни
умения – място на производство, преработка
и т. н.
Етап –
Етап –
Етап –
3.6. Начин на опаковане и етикетиране – под робност и по ви да на опаковане,
размери и вид опаковка. Изисквания към
данните, които се включват в етикетите:
3.7. Описание на границите на географската област – очертаване на географската
област на производство на административен
или географски принцип – специфични природно-климатични условия:
3.7.1. Посочете характеристиките на определената географска област, които я отличават
от съседните географски области (попълва
се само когато заявителят е единствен производител):
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3.8. Доказателства, че продуктът или храната произхожда от посочената географска
област:
а) Производството се извършва в посочената
географска област.
б) Преработката се извършва в посочената
географска област.
в) Заготовката се извършва в посочената
географска област.
г) Живите животни, месото или млякото,
влагани като суровини, произхождат от посочената географска област.
3.9. Обяснение на връзката между притежаваните характеристики на продукта или
храната и географската област, включваща
природни и човешки фактори:
3.10. Други характеристики – добро име,
качество, известност или друга характеристика
на земеделския продукт или храна, които могат
да се отдадат на този географски произход:
3.11.Моля, ако е приложена илюстрираща
информация, отбележете: Да/Не
Избройте приложените материали:
3.12. Имало ли е важни технологични
промени в спецификацията през последните години? Да/Не
Ако отговорът е „Да“, моля, пояснете накратко:
3.13. Контролиращо лице – име, адрес,
тел., факс, ел. адрес:
3.14. Процедура/и за проследяемост на
произхода на суровините и реализацията на
готовия продукт съгласно чл. 4 от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 668/2014.
Дата:
Подпис:
Приложение № 2
към чл. 7, ал. 2, т. 4 и чл. 26, ал. 2, т. 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата ................................
........................................................................... ,
представител на ...............................................
........................................................................... ,
ЕИК, седалище и адрес на управление: ......
........................................................................... ,
във връзка с производството на продукт .....
............................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М
Произвеждам продукта в съответствие с
одобрената спецификация.
Обемът на производство на продукта за
последните 3 календарни години е в размер
на .......................... кг.
Произвеждам продукта в определения в
спецификацията географски район (само за
ЗНП/ЗГУ).
Известно ми е, че за деклариране на неверни
обстоятелства нося наказателна отговорност
по чл. 313 НК.
Гр./с. 
ДЕКЛАРАТОР:
Дата:
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Приложение № 3
към чл. 10, ал. 3 и чл. 29, ал. 3
К О Н Т Р О Л Е Н
Л И С Т
за оценка на условията за вписване в Европейския регистър на защитените наименования за
произход и защитените географски указания/
Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер
ЧАСТ I – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Наименование на фирмата, отговорна за
предприятието:
1.2. ЕИК, седалище и адрес на управление:
1.3. Адрес на обекта:
1.4. Наименование на продукта:
1.5. Контролиращо лице:
1.6. Вид на инспекцията: първоначална/планова/извънпланова (тематична, по сигнал/жалба)
1.7. Дата на извършване на проверката:
ЧАСТ ІІ – ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИТЕ И НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ
С ОДОБРЕНАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ
2.1. Налична ли е технологична
документация, коректно попълвани дневници и друга относима
документация, показваща етапите
на производство на продукта?
2.2. Наличното технологично оборудване позволява ли производството на продукта?
2.3. Наличните човешки ресурси
достатъчно ли са за производството
на продукта в съответствие със
спецификацията?
2.4. Налице ли са подход ящи,
достатъчно големи помещения за
обработка и съхранение, с регулируема, подходяща за храните
температура, която да може да се
наблюдава и ако е необходимо,
записва?
2.5. Суровините и всичките съставки съхраняват ли се при подходящи
условия, които предотвратяват
влошаването на качеството и предпазват от замърсяване?
2.6. Налице ли са всички суровини
за производство на продукта?
2.7. Физико-химичните/микробиологичните показатели в технологичната документация съответстват ли на изредените в
спецификацията?
2.8. Външният вид, формата и размерите на продукта съответстват
ли на спецификаци ята? Мол я,
пояснете.
2.9. Резултатите от лабораторните
изследвания съответстват ли на
физико-химичните/микробиологичните показатели в спецификацията? Ако не – моля, пояснете.

 Да  Не

 Да  Не

 Да  Не

 Да  Не

 Да  Не

 Да  Не

 Да  Не

 Да  Не

 Да  Не
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2.10. Производс т вен и я т ме т од
отговаря ли на заложения в спе-  Да  Не
цификацията? Моля, пояснете.
2.11. Начинът на опаковане и
етикетиране в съответствие ли е  Да  Не
със заложените изисквания?

Констатация:
Заключение:
ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ
№

Име и фамилия

Длъжност

Подпис

1.
2.
3.

Приложение № 4
към чл. 11, ал. 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я
З А
В Ъ З Р А Ж Е Н И Е
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА
2. ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Лице за контакт:
Група/организация/физическо лице:
А дрес:
Телефон:
e-mail адрес:
3. ОСНОВАНИЯ ЗА ВЪЗРА ЖЕНИЕТО
– Неспазване на условията, установени
в член 5 и член 7, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 1151/2012
– Регистрацията на наименованието би
била в противоречие с член 6, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 1151/2012 (сорт растения
или порода животни)
– Регистрацията на наименованието би
била в противоречие с член 6, параграф 3 от
Регламент (ЕС) № 1151/2012 (наименованието
е пълен или частичен омоним)
– Регистрацията на наименованието би
била в противоречие с член 6, параграф 4 от
Регламент (ЕС) № 1151/2012 (съществуваща
търговска марка)
– Регистрацията би застрашила съществуването на наименования, търговски марки
или продукти, посочени в член 10, параграф 1,
буква в) от Регламент (ЕС) № 1151/2012
– Наименованието, предложено за регистрация, е родово; необходимо е да се предоставят данни съгласно член 10, параграф 1,
буква г) от Регламент (ЕС) № 1151/2012.
4. ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ВЪЗРА ЖЕНИЕТО
Посочете причините и основанието за
възражението. Също така обяснете в какво
се състои правният интерес на подаващия
възражение. Тази декларация трябва да бъде
подписана и датирана.
ДАТА:
ДЕКЛАРАТОР:
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Приложение № 5
към чл. 30, ал. 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я
З А
В Ъ З Р А Ж Е Н И Е
1. Наименование на продукта
2. Информация за контакт
Лице за контакт:
Група/организация/лице:
Адрес:
Телефон:
Електронен адрес:
3. Причини за възражението:
– Неспазване на условията, установени в
член 18 от Регламент (ЕС) № 1151/2012
– Регистрацията на наименованието би била
несъвместима с условията на Регламент (ЕС)
№ 1151/2012 (член 21, параграф 1, буква а) от
Регламент (ЕС) № 1151/2012)
– Наименованието, предлагано за регистрация, е законно, известно и икономически
значимо за сходни селскостопански продукти
или храни (член 21, параграф 1, буква б) от
Регламент (ЕС) № 1151/2012).
4. Подробности за възражението
Представете изложение, което съдържа
причините и обосновката на възражението.
Представете и изложение, обосноваващо законния интерес на възразяващия. Изложението
на възражението трябва да е подписано и с
поставена дата.
ДАТА:
ДЕКЛАРАТОР:
Приложение № 6
към чл. 57, ал. 4 и чл. 60, ал. 4
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
З А Я В Л Е Н И Е
за вписване на производител на храни със
защитени географски означения и храни с
традиционно специфичен характер в регистъра
по чл. 16, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз
Данни на заявителя: (наименование и ЕИК)
представлявано от:
седалище и адрес на управление:
телефон:
електронен адрес:
Уважаеми господин министър,
Моля, .................................. да бъде вписано в
регистъра на производителите на:
 ЗНП ...................................................................
 ЗГУ .....................................................................
 ХТСХ .................................................................
Прилагам следните документи:
1. копие на договор с контролиращо лице
за контрол на съответствие;
2. копие на контролния лист от първоначалната проверка на контролиращото лице;
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3. п
 равила, регламентиращи спазването на
продуктовите спецификации;
4. декларация съгласно приложение № 2 от
наредбата;
5. к ратко описание на помещенията и техническото оборудване.
Дата: .........
Подпис и печат: …………………
Приложение № 7
към чл. 59, т. 1 и чл. 62, т. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
З А Я В Л Е Н И Е
за заличаване на производител на храни със
защитени географски означения и храни с
традиционно специфичен характер от регистъра по чл. 16, ал. 3 от Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз
Данни на заявителя: (наименование и ЕИК)
представлявано от:
седалище и адрес на управление:
телефон:
електронен адрес:
Уважаеми господин министър,
Моля, ……………………………………. да бъде отписано
от регистъра на производителите на:
 ЗНП ...............................................................
 ЗГУ ...............................................................
 ХТСХ ............................................................
Дата: …………
Подпис и печат: ……………………
6532

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 630-МИ
от 20 август 2019 г.

относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс
Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образци на изборни книжа за
произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с
номера от 82-МИ до 104-МИ, представляващи
неразделна част от настоящото решение.
Решението се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
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Приложение № 82-МИ

Приложение № 82-МИ

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателния списък
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ................................ г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
населено
място
..........................................,
кметство
.............................,
община
............................., адм. район ……………………, получи от общинската администрация и от
ОИК избирателния списък за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове
на …………… г.

1.

Част І
Начален брой избиратели
...........................................................................................

2.

Брой заличени избиратели
..........................................................................................

3.

Брой дописани избиратели
..........................................................................................

.............................................

4.

Окончателен брой избиратели [(т. 1 – т. 2) + т. 3]
..........................................................................................

..............................................

1.

Част ІІ
Начален брой избиратели
..........................................................................................

...........................................

2.

Брой заличени избиратели
..........................................................................................

.............................................

3.

Брой дописани избиратели
..........................................................................................

.............................................

4.

Окончателен брой избиратели [(т. 1 – т. 2) + т. 3]
..........................................................................................

..............................................

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с думи)

...........................................
(с цифри)

.............................................
(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед длъжностно лице от
общинската администрация: …………………..
Определен от ОИК неин член: …………………….
Председател/зам.-председател на СИК: …………………..
Окончателният брой избиратели се получава като от началния брой избиратели се извади броят на
заличените избиратели и се добави броят на дописаните избиратели.
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно
деление).
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Приложение № 83-МИ

Приложение № 83-МИ

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на списък за гласуване с подвижна избирателна кутия
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ................................ г., в ................ часа подвижната секционна избирателна
комисия в населено място .........................................., кметство ............................., община
............................., адм. район ……………………, получи от общинската администрация и от
ОИК списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на изборите за
общински съветници и кметове на …………… г.
1.

Начален брой избиратели
...........................................................................................

...........................................

2.

Брой заличени избиратели
..........................................................................................

.............................................

3.

Окончателен брой избиратели (т. 1 – т. 2)
..........................................................................................

..............................................

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед длъжностно лице от
общинската администрация: …………………..
Определен от ОИК неин член: …………………….
Председател/зам.-председател на ПСИК: …………………..
Окончателният брой избиратели се получава като от началния брой избиратели се извади броят на
заличените избиратели.
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за подвижната секционна
избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно
деление).
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Приложение № 84-МИ

Приложение № 84-МИ

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на избирателен списък

(по чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 28, ал. 1 и чл. 29, ал. 2 от Изборния кодекс)

Днес, ................................ г., в ................ часа секционната избирателна комисия в
населено
място
..........................................,
кметство
.............................,
община
.............................,
адм.
район
……………………,
наименование
на
заведение/дома/специализираната институция/място за задържане -………………….,
получи от общинската администрация и от ОИК избирателния списък за произвеждане на
изборите за общински съветници и кметове на …………… г.
1.

Начален брой избиратели
...........................................................................................

...........................................

2.

Брой заличени избиратели
..........................................................................................

.............................................

3.

Окончателен брой избиратели (т. 1 – т. 2)
..........................................................................................

..............................................

(с думи)

(с думи)

(с думи)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

Ръководител на заведение/дома/специализираната институция/място за задържане: …….
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед длъжностно лице от
общинската администрация: …………………..
Определен от ОИК неин член: …………………….
Председател/зам.-председател на СИК: …………………..
Окончателният брой избиратели се получава като от началния брой избиратели се извади броят на
заличените избиратели.
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с районно
деление).
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Приложение № 85-МИ

Приложение № 85-МИ

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ..................................... г., в .............. часа, секционната избирателна комисия в
населено място ................................................., кметство
................................, община
......................................, адм. район ……………….., получи от общинската администрация и от
ОИК следните изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за общински съветници
и кметове на ……………. г.

1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
.......................................................................................

.................

2.

Кутия – непрозрачна, за отрязъците от бюлетините с поредния
номер на бюлетината:
.......................................................................................

................

(брой с думи)

(брой с думи)

Бюлетини за гласуване за общински съветници, запечатани по
начин, определен от ЦИК:

(с цифри)

…………………………………………………………………………………………….
(брой с думи)

................

…………………………………………………………………………………………….
(брой с думи)

................

…………………………………………………………………………………………….
(брой с думи)

................

…………………………………………………………………………………………….
(брой с думи)

................

Номера на бюлетините по кочани:
3.1. Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
Бюлетини за гласуване за кмет на община, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
Номера на бюлетините по кочани:
3.2. Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
Бюлетини за гласуване за кмет на район, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
Номера на бюлетините по кочани:
3.3. Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
Бюлетини за гласуване за кмет на кметство, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
3.4.

(с цифри)

Номера на бюлетините по кочани:
Кочан от № ………………до № ……………..

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)
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Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
4.

Списък за допълнително вписване на придружителите:
...................................................................................

5.

Списък на заличените лица
………………………………………………………….

(брой с думи)

(брой с думи)

................
(с цифри)

………

(с цифри)

Формуляр на протокола на СИК за установяване на резултатите от
6.1. гласуването за общински съветници, запечатан в плик по начин, 1. Фабричен № …
позволяващ да се види само фабричният номер
Формуляри на протоколи на СИК за установяване на резултатите от 1. Фабричен № …
гласуването за кмет на община/район/кметство, всеки запечатан в
отделен
плик по начин, позволяващ да се види само фабричният 2. Фабричен № …
6.2.
номер
………………………………………………………….
3. Фабричен № …
(брой с думи)

7.

Бланки – чернови за отразяване резултатите от преброяване на
предпочитанията (преференциите) за кандидатите
…………………………………………………………
(брой с думи)

8.

Формуляри на чернови на протоколите на СИК
…………………………………………………………

9.

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването
…………………………………………………………

(брой с думи)

(брой с думи)

10. Протокол за маркиране на печата на СИК:

……………..
(с цифри)
……………..
(с цифри)

…………..
(с цифри)

1 брой

Образци на декларации, които се подават от избиратели вписвани в
допълнителната
страница на избирателния списък в изборния ден
11.
(по чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4, чл. 233, чл. 235, чл. 264, ал. 4 от ИК)

.......................................................................................

.................

Образци за декларации на заличени лица, представили
12. удостоверение по чл. 40, ал. 1 (чл. 40, ал. 3) ИК:
.......................................................................................

.................

Отличителни знаци на членовете на СИК:
13. .......................................................................................

.................

(брой с думи)

(брой с думи)

(брой с думи)

14. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват
протокола в момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в
секцията.)

15. Копирни апарати – 1 брой.
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16. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
17. Други
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:…………………
Определен от ОИК неин член:…………………
Председател/зам.-председател на СИК:………………..
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната
избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в градовете с
районно деление).
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Приложение № 86-МИ

Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали на
подвижна секционна избирателна комисия
(по чл. 215, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Изборния кодекс)

Днес, ........................................ г., в .............. часа, подвижната секционна избирателна
комисия в населено място ........................................, кметство ................................, община
………………., адм. район ………………., получи от общинската администрация и от ОИК
следните изборни книжа и материали за произвеждане на изборите за общински съветници и
кметове на ……………………. г.
1.

Избирателна кутия – прозрачна, за гласуване:
..................................................................................................................

.................

2.

Кутия – непрозрачна, за отрязъците от бюлетините с поредния номер
на бюлетината:
....................................................................................................................

................

(брой с думи)

(брой с думи)

Бюлетини за гласуване за общински съветници, запечатани по начин,
определен от ЦИК:

(с цифри)

…………………………………………………………………………………………….
(брой с думи)

................

…………………………………………………………………………………………….
(брой с думи)

................

…………………………………………………………………………………………….
(брой с думи)

................

…………………………………………………………………………………………….
(брой с думи)

................

Номера на бюлетините по кочани:
3.1. Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
Бюлетини за гласуване за кмет на община, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
Номера на бюлетините по кочани:
3.2. Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
Бюлетини за гласуване за кмет на район, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
Номера на бюлетините по кочани:
3.3. Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
Бюлетини за гласуване за кмет на кметство, запечатани по начин,
определен от ЦИК:
3.4.

(с цифри)

Номера на бюлетините по кочани:
Кочан от № ………………до № ……………..

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)

(с цифри)
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Кочан от № ………………до № ……………..
Кочан от № ………………до № ……………..
…………………………………………………
Кочан от № ………………до № ……………..
4.

Списък за допълнително вписване на придружителите:

……………………………………………………………………………………………...
(брой с думи)

………….
(с цифри)

Формуляр на протокола на СИК за установяване на резултатите от
5.1. гласуването за общински съветници, запечатан в плик по начин, 1. Фабричен № …
позволяващ да се види само фабричният номер
Формуляри на протоколи на СИК за установяване на резултатите от 1. Фабричен № …
гласуването за кмет на община/район/кметство, всеки запечатан в
5.2. отделен плик по начин, позволяващ да се види само фабричният номер 2. Фабричен № …
………………………………………………………….
(брой с думи)
3. Фабричен № …
Бланки – чернови за отразяване резултатите от преброяване на
6. предпочитанията (преференциите) за кандидатите
……………..
…………………………………………………………
(брой с думи)

(с цифри)

7.

Формуляри на чернови на протоколите на СИК:
........................................................................................................................
(брой с думи)

………….
(с цифри)

8.

Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания
протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването
..........................................................................................................................

………..

(брой с думи)

9.

Протокол за маркиране на печата на СИК:

Приложение № ….-МИ за членовете на ПСИК и охраната на
10. помещението на ПСИК
.......................................................................................
(брой с думи)

Отличителни знаци на членовете на СИК:
11. ........................................................................................................................
(брой с думи)

(с цифри)
1 брой

.................
(с цифри)

…………
(с цифри)

12. Печат на подвижната секционната избирателна комисия – 1 брой.

(Печатът на ПСИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват
протокола в момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в
секцията.)

13. Копирни апарати – 1 брой.
14. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
15. Други
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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Кмет на община/район/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:………………..
Определен от ОИК неин член:………………….
Председател/зам.-председател на ПСИК:………………..
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за подвижната
секционна избирателна комисия, за общинската избирателна комисия и за общината (района – в
градовете с районно деление).
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Приложение
Приложение
№ 87-МИ№ 87-МИ

ПРОТОКОЛ
за маркиране на печата на секционната избирателна комисия/подвижната
секционна избирателна комисия
(по чл. 230, ал. 4 от Изборния кодекс)

Днес …………………… г., в ……….. часа, …………………………………………..
председател на секционната избирателна комисия/подвижната секционна избирателна
комисия в избирателна секция № ………………., община …………………………, адм.
район ……………………………………., и …………………………………………… член на
СИК/ПСИК, определен с решение на СИК/ПСИК, при откриване на изборния ден,
маркират по уникален начин печата на СИК/ПСИК, с който се подпечатват бюлетините за
гласуване и изборните книжа в изборите за общински съветници и за кметове на …….…..
г. Печатът има следния отпечатък:

Подписи на членовете на СИК/Подвижна СИК:
Председател:
Зам.-председател:
Членове:

…………………..
…………………..
1. ……………….
2. ……………….
3. ……………….

Секретар

…………………
4. ………………
5. ………………
6. ………………

Протоколът се съставя от всяка секционна избирателна комисия и се подписва от всички членове на
секционната избирателна комисия/подвижната секционна избирателна комисия.
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Приложение
№ 88-МИ
Приложение
№ 88-МИ
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол
на СИК/Подвижна СИК
(по чл. 433 от Изборния кодекс)

Днес, ......................... г., в .............. часа секционната избирателна комисия/подвижна СИК в
населено място……………………, кметство .........................................., община ................................,
административен район …………………….. предаде на общинската избирателна комисия сгрешен
формуляр на протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването за общински
съветници и за кметове и получи от общинската избирателна комисия нов формуляр на протокол на
СИК за установяване на резултатите от гласуването.
1.

2.

Сгрешен формуляр на протокол на
СИК/ПСИК за ……………………………….
(общ.съв./км. на община/район/кметство)
Нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК
за …………………………………………….
(общ.съв./км. на община/район/кметство)

Фабричен № на сгрешения формуляр
…………………………………………..

Фабричен № на новия формуляр
……………………………………..

Забележка: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………

Председател на СИК/ПСИК:
Зам.-председател на СИК/ПСИК:
Секретар на СИК/ПСИК:
Членове на СИК/ПСИК:
1. ……………………….
2. ……………………….
3. ………………………
4. …………………......
5. ……………………..
6. ……………………..

Определен от ОИК неин член:

Протоколът се изготвя в два екземпляра за СИК/ПСИК и за ОИК:
1. Фабричният номер на сгрешения формуляр се сравнява с фабричния номер, описан в протокола
по чл. 215, ал. 4 ИК за предаването и приемането на изборните книжа от СИК.
2. За предаването на сгрешения формуляр се съставя протокол. Фабричният номер на сгрешения
формуляр се попълва на ред 1 от таблицата. На ред 2 се попълва фабричният номер на новия формуляр.
В „Забележка“ се описва констатацията, когато се установи разлика във фабричния номер на
протокола, вписан в протокола за предаването и приемането на изборните книжа по чл. 215, ал. 4 ИК и
върнатия протокол.
Протоколът се подписва от всички членове на СИК/ПСИК и от определен с решение на
общинската избирателна комисия неин член.
Екземплярът на протокола за ОИК и сгрешеният протокол се предават на общинската
администрация съгласно чл. 457, ал. 4 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 33 ИК.
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Приложение №
№ 89-МИ
Приложение
89-МИ

Секционният
протокол
в три идентични
изработен
Сек ционни
ят епротокол
е векземпляра,
т ри идентични
на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа
екземпляра, изработен на трипластова индигирана
защита.

хартия и е защитен с полиграфическа защита.

ЛИСТ 1

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

за избиране на общински съветници
община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
област ……………………………………..………...
Днес, ………………….г., в ……………..…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 432, 434, 440 и 441 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията за общински съветници.
Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха следните лица:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1
ИК, вписани в т. 3.1 на протокола за предаване и приемане на
изборни книжа и материали на СИК
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателния списък при
предаването му на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“
от тази точка)
…………………………………….............................................
………………………
(с думи)
(с цифри)
а) Избирателен списък – част І
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
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……………
(с цифри)

Впишете числата по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък – част І и част ІІ

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния списък (част І и част ІІ), включително и
подписите в допълнителната страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от
числата по т. 1 и т. 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредените механично при откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
(с думи)
……………………………
(с цифри)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 ИК
(когато номерът на бюлетината не съответства на номер в
кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК
(показан публично вот след гласуване)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 ИК
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
Бюлетините по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от всички числа по т. 4 и числото по т. 5.
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6. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове
(бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които

не са по установен образец за съответния изборен район; в които има вписани специални
символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържат два печата на съответната СИК; вотът
на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; отразеният
вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е
поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно
квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

………………………………………………………………………..
(с думи)
7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни
гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2)
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в
квадратчето „Не подкрепям никого“
………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;
- числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Наименование на
партия/коалиция/местна коалиция/
имената на независимия кандидат
1. ……………………………………….

Действителни
гласове

…….……
..........
(с думи)
(с цифри)
2. ……………………………………….
…….……
..........
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
(с цифри)
… ………………………………………..
………….
.……..
... ……………………………………….
…….……
..........
(наименование на партия/коалиция)
(с думи)
(с цифри)
... ……………………………………….
…….……
..........
(наименование на местна коалиция)
(с думи)
(с цифри)
... ............................................- независим …….……
..........
(имената на независимия кандидат)
(с думи)
(с цифри)
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече
от една листа, както и бюлетини, в които не може да се
9. установи еднозначно вотът на избирателя
…….……........................................................................................
(с думи)
(наименование на партия/коалиция)

Недействителни
гласове
…….……
(с думи)
…….……
(с думи)
…………
…….……
(с думи)
…….……
(с думи)
…….……
(с думи)

..........
(с цифри)
..........
(с цифри)
………
..........
(с цифри)
..........
(с цифри)
..........
(с цифри)

..........
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.
- числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и
числото по т. 9.

Б. Брой протоколи по реда на чл. 438, ал. 3 ИК на СИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
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(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото
решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 438, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се
прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
ЛИСТ 2
ПРИ ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИЯ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 440, ал. 2 ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ
КОАЛИЦИИ
№
1.

2.

…
…

…

Наименование на
партия/коалиция/
местна коалиция
………………………
(наименование на партия/
коалиция)

………………………
(наименование на партия/
коалиция)

…………………………
………………………
(наименование на партия/
коалиция)

………………………
(наименование на местна
коалиция)

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки
кандидат на партия/коалиция/местна коалиция
без
префе
ренции

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

....

без
префе
ренции

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

....

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

без
префе
ренции

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

....

без
префе
ренции

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

....

КОНТРОЛА: броят на действителните гласове за всяка партия, коалиция и местна коалиция трябва да са
равни на сумата от числата от всички полета с преференции за кандидатите от съответната
партия/коалиция/местна коалиция, включително и числото, вписано в полето „без преференции“.
Броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката
(правоъгълника) под колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията, коалицията
или местната коалиция.
Под полето „без преференции“ се вписва броят на бюлетините за партията, коалицията или
местната коалиция без отбелязано предпочитание (преференция) или с отбелязано повече от едно
предпочитание (преференция) с химикал, пишещ със син цвят, и със знак „Х“ или „V“ в повече от едно
кръгче.

Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

……………………………………………………………………………………………………………

(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 433, ал. 2 ИК, това обстоятелство
също задължително се описва по-горе)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........
4. ……………………………………….……....
5. …………………………….……………........
6. …………………………….……………........................

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно от сумата на числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по т. „А“ трябва да е равно на сумата от всички числа по т. 4 и числото по т. 5.
3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.
5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.
6. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и числото
по т. 9.
7. Броят на действителните гласове за всяка партия, коалиция и местна коалиция трябва да са равни на
сумата от числата от всички полета с преференции за кандидатите от съответната
партия/коалиция/местна коалиция, включително и числото, вписано в полето „без преференции“.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 90-МИ
№ 90-МИ
Секционният протокол е Приложение
в три идентични
екСекционният протокол е в три идентични екземпляра, изработен
земпляра, изработен на трипластова индигирана
на трипластова индигирана хартия и е защитен с полиграфическа
хартия и е защитен с полиграфическа защита.
защита.

ПРОТОКОЛ
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

за избиране на ..................................................................................................
(кмет на община/район/кметство)

община …………………, населено място ………………….…………
кметство ….….………, административен район ……….………….……
област ……………………………………..………...
състав:

Днес, …………… г., в ……….…часа, СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в
Председател: …………………………………………………..……..………
Заместник-председател: …………………………………………………......
Секретар: ………………………………………………………………....…
Членове: 1. …………………………… 2. .………..………………..……..
3. …………………..……….. 4. …………………………….......
5. …………………..……….. 6. …………………………….......
(вписват се имената на членовете на СИК)

на основание чл. 432, 434, 440 и 441 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
установяване на резултатите от гласуване в секцията за кмет на
......................................................................................................................................................
(кмет на община/район/кметство)

Изборът започна в ……… часа на ............................... г. и завърши в ……… часа.
При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от
гласуването присъстваха следните лица:
………………………………………………………................................…………………….………...
………………………………………………….....……...............……………………............…………
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)

ЧАСТ І

Попълва се преди отваряне на избирателната кутия

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1
ИК, вписани в т. 3.2/3.3/3.4 на протокола за предаване и
приемане на изборни книжа и материали на СИК
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателния списък при
предаването му на СИК (сумата от числата по букви „а“ и „б“
от тази точка)
………………………
…………………………………….............................................
(с цифри)
(с думи)
а) Избирателен списък – част І
…………………………………
……………
(с думи)
(с цифри)
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……………
(с цифри)

Впишете числата по т. 4 от протокола за предаване и приемане на избирателния списък – част І и част ІІ

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница
(под чертата) на избирателния списък в изборния ден
…………………………………….............................................
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи
в избирателния списък (част І и част ІІ), включително и
подписите в допълнителната страница (под чертата)
…………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от
числата по т. 1 и т. 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:
4. Бюлетини извън избирателната кутия
а) брой на неизползваните бюлетини
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и
увредени механично при откъсване от кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 ИК
(когато номерът на бюлетината не съответства на номер в
кочана)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК
(при които е използвана възпроизвеждаща техника)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК
(показан публично вот след гласуване)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 ИК
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
Бюлетините по т. 4, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и „е“ опаковайте в отделни пакети и ги надпишете!

ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І и отстраняване на всички вещи и книжа от масата, с
изключение на черновата от протокола и след отваряне на избирателната кутия
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:
5. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини
…………………………………………………………………
…………………………
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от всички числа по т. 4 и числото по т. 5.
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6. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове
(бюлетини) – броят на недействителните бюлетини е равен на броя на бюлетините, които

не са по установен образец за съответния изборен район; в които има вписани специални
символи, като букви, цифри или други знаци; не съдържа два печата на съответната СИК; вотът
на избирателя не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят; отразеният
вот на избирателя не може да бъде установен еднозначно, тъй като знакът „Х“ или „V“ е
поставен в квадратчетата за две или повече кандидатски листи или засяга повече от едно
квадратче за гласуване; не е отразен вот в нито едно от квадратчетата със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят (празни бюлетини).

…………………………………………………………………
(с думи)
7. Общ брой на намерените в избирателната кутия действителни
гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2)
…………………………………………………………………
(с думи)
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.2. Брой на действителните гласове с отбелязан вот в
квадратчето „Не подкрепям никого“
………………………………………………………………………..
(с думи)

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;
- числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Имената на кандидата и
наименование на
партия/коалиция/местна коалиция
1. ............................................................
(имената на кандидата)

……………………………………….
2.

(наименование на партия/коалиция)

............................................................
(имената на кандидата)

……………………………………….
(наименование на партия/коалиция)

… ………………………………………..
... ............................................................
(имената на кандидата)

……………………………………….
...

(наименование на партия/коалиция)

............................................................
(имената на кандидата)

……………………………………….
...

9.

(наименование на местна коалиция)

............................................................
(имената на кандидата)

Действителни
гласове

Недействителни
гласове

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…………

………

………….

…….

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

независим
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече
от една листа, както и бюлетини, в които не може да се
установи еднозначно вотът на избирателя
…….……........................................................................................
(с думи)

..........
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“;
- числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и
числото по т. 9.
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Б. Брой протоколи по реда на чл. 438, ал. 3 ИК на СИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото
решение и има ли особени мнения. Протоколите по чл. 438, ал. 3 ИК, както и текстовете на особените мнения се
прилагат и са неразделна част от протокола на СИК)

След откриване на изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването в
СИК постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението, и взето ли е решение от СИК.)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по
тях, представляващи неразделна част от този протокол:
……………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

(ако е унищожен сгрешен протокол и е получен нов протокол по реда на чл. 433, ал. 2 ИК, това обстоятелство
също задължително се описва по-горе)

Брой на поправките, извършени преди обявяването на протокола и заверени на
съответните места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на СИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …................... г.
Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………..…….
ЧЛЕНОВЕ:
1. ……………………………………….……
2. ……………………………………….……
3. ……………………………………….……..............

СЕКРЕТАР: ……………….……………..........
4. ……………………………………….……....
5. …………………………….……………........
6. …………………………….……………........................

При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери
дали са спазени следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно от сумата на числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по т. „А“ трябва да е равно на сумата от всички числа по т. 4 и числото по т. 5.
3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.
5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.
6. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и числото
по т. 9.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на един лист с обособени страници. Всяка страница се номерира.
На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният
номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на
протокола.
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Приложение
№№
91-МИ
Приложение
91-МИ
Протоколът нанаОИК
два идентични
идентични екземпляра,
Протоколът
ОИКе е вв два
екземпляра,
изработен на двупластова
индигирана
хартия и е защитен
изработен
на двупластова
индигирана
хартия и
защита.
ес полиграфическа
защитен с полиграфическа
защита.
ЛИСТ 1

ПРОТОКОЛ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на общински съветници

община ................................................

област ................................................

Днес, ………………… г., в ……… часа, ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .............................................
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .............................................
СЕКРЕТАР: ................................................................

ЧЛЕНОВЕ:
1. .......................................

13. ..........................................

25. ..........................................

2. .......................................

14. .........................................

26. ...........................................

3. .......................................

15. .........................................

27. ..........................................

4. .....................................

16. ..........................................

28. ...........................................

5. ......................................

17. ..........................................

29. ...........................................

6. .......................................

18. ..........................................

30. ..........................................

7. .......................................

19. .........................................

31. ...........................................

8. .......................................

20. .........................................

32. ..........................................

9. .....................................

21. ..........................................

33. ...........................................

10. ......................................

22. ..........................................

34. ...........................................

11. ......................................

23. ..........................................

35. ...........................................

12. ......................................

24. ..........................................

……………………………
……………………………

на основание чл. 449, ал. 1, т. 1, чл. 450 и 451 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
определяне на резултатите от гласуването за общински съветници в община
.......................................................
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха следните лица:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(посочват се имената им и в какво качество присъстват)

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215,
ал. 1 ИК (сумата на числата по буква „А“ от протоколите на
СИК)
…………………………………………………………………
……………………………
(с думи)
(с цифри)
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Б. Брой на СИК в общината
…………………………………….............................................
(с думи)
В. Брой на СИК, предали протокол
…………………………………….............................................
(с думи)
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……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при
предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите
на СИК)
………………………
…………………………………………….............................................
(с цифри)
(с думи)
а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква
„а“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………..
(с думи)
(с цифри)
б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква
„б“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………..
(с думи)
(с цифри)
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници
(под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата
от числата по т. 2 от протоколите на СИК)
………………………
…………………………………….........................................................
(с цифри)
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателните списъци, включително и подписите в
допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3
от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
………………………
(с думи)
(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от
числата по т. 1 и т. 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Бюлетини извън избирателните кутии
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4,
буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 ИК
(сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
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(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК (сумата от
числата по т. 4, буква „г“ от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК (сумата от
числата по т. 4, буква „д“ от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква
„е“ от протоколите на СИК) по чл. 267, ал. 2 ИК
…………………………………………………………………
(с думи)

С Т Р. 7 1

(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
5. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата
от числата по т. 5 от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)

……………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от всички числа по т. 4 и числото по т. 5.

6. Брой на недействителните гласове (бюлетини) (сумата от
числата по т. 6 от протоколите на СИК):
…………………………………………………………………………
(с думи)
7. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата
по т. 7 от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
(с думи)
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от
числата по т. 7.1 от протоколите на СИК):
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.2. Брой на действителните гласове „Не подкрепям никого“
(сумата от числата по т. 7.2 от протоколите на СИК):
………………………………………………………………………..
(с думи)

………………………
(с цифри)
………………………
(с цифри)

………………………
(с цифри)
………………………
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;
- числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

1.
2.

Наименование на
партия/коалиция/местна коалиция/
имената на независимия кандидат

……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)

……………………………………….

(наименование на партия/коалиция)

… ………………………………………..
... ……………………………………….
(наименование на партия/коалиция)

...
...

……………………………………….

(наименование на местна коалиция)

............................................- независим

Действителни гласове

…….……
(с думи)
…….……
(с думи)
………….
…….……
(с думи)
…….……
(с думи)
…….……

..........
(с цифри)
..........
(с цифри)
.……..
..........
(с цифри)
..........
(с цифри)
..........

Недействителни гласове

…….……
(с думи)
…….……
(с думи)
…………
…….……
(с думи)
…….……
(с думи)
…….……

..........
(с цифри)
..........
(с цифри)
………
..........
(с цифри)
..........
(с цифри)
..........
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(имената на независимия кандидат)

(с думи)
(с цифри) (с думи)
(с цифри)
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече
от една листа, както и бюлетини, в които не може да се
установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата
по т. 9 от протоколите на СИК):
..........
…….……........................................................................................
(с цифри)
(с думи)

9.

КОНТРОЛИ: - числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“;
- числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и
числото по т. 9.

ЛИСТ 2
ПРИ ОБОБЩАВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ)
ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК В ИЗБОРНИЯ РАЙОН СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
(в изпълнение на чл. 450, ал. 2 ИК)
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА
КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ
КОАЛИЦИИ
№
1.

2.

…
…

…

Наименование на
партия/коалиция/
местна коалиция
………………………
(наименование на партия/
коалиция)

………………………
(наименование на партия/
коалиция)

…………………………
………………………
(наименование на партия/
коалиция)

………………………
(наименование на местна
коалиция)

Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки
кандидат на партия/коалиция/местна коалиция
без
префе
ренции

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

....

без
префе
ренции

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

....

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

без
префе
ренции

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

....

без
префе
ренции

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

....

Броят на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат се вписва с цифри в клетката
(правоъгълника) под колонката със съответния номер на кандидата от листата на партията, коалицията
или местната коалиция.
Под полето „без преференции“ се вписва броят на бюлетините за партията, коалицията или
местната коалиция без отбелязано предпочитание (преференция) или с отбелязано повече от едно
предпочитание (преференция) с химикал, пишещ със син цвят, и със знак „Х“ или „V“ в повече от едно
кръгче.
КОНТРОЛА: Броят на действителните гласове за всяка партия, коалиция и местна коалиция трябва
да са равни на сумата от числата от всички полета с преференции за кандидатите от съответната
партия/коалиция/местна коалиция, включително и числото, вписано в полето „без преференции“.

Г. Брой протоколи по реда на чл. 438, ал. 3 ИК на СИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях (сумата от числата по буква „Б“ от протоколите на СИК):
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
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(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото
решение и има ли особени мнения)

След откриване на изборния ден и при отчитане на резултатите от гласуването в ОИК
постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(Посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението и взето ли е решение от ОИК.)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях,
представляващи неразделна част от този протокол:
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Д. Брой на протоколите за предаване на сгрешени формуляри на протоколи на СИК
(Приложение № 88-МИ от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Е. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на ОИК
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Изборите в изборния район бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………..……………………………………………………………………..
………………………………………..…………………………………………………………………..
Брой на поправките, извършени преди обявяване на протокола и заверени на съответните
места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на ОИК:
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ………………………г.
Този протокол се състави в два екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................................
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................................
СЕКРЕТАР: .......................................

ЧЛЕНОВЕ:
1....................................

13. ...............................................

25. ..........................................

2.....................................

14. ..............................................

26. ...........................................

3.....................................

15. ................................................

27. ..........................................

4......................................

16. ...............................................

28. ...........................................

5.......................................

17. .................................................

29. ...........................................

6....................................

18. ...............................................

30. ..........................................

7.....................................

19. ..............................................

31. ...........................................

8.....................................

20. ................................................

32. ..........................................

9......................................

21. ...............................................

33. ...........................................

10.......................................

22. .................................................

34. ...........................................

11....................................

23. ...............................................

35. ..........................................

12.....................................

24. ..............................................

..………………………….
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При определяне на изборните резултати ОИК трябва задължително да провери
спазването на следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно от сумата на числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по т. „А“ трябва да е равно на сумата от всички числа по т. 4 и числото по т. 5.
3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.
5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.
6. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и числото
по т. 9.
7. Броят на действителните гласове за всяка партия, коалиция и местна коалиция трябва да са равни на
сумата от числата от всички полета с преференции за кандидатите от съответната
партия/коалиция/местна коалиция, включително и числото, вписано в полето „без преференции“.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение
№№
92-МИ
Приложение
92-МИ
Протоколът нанаОИК
два идентични
идентични екземпляра,
Протоколът
ОИКе е вв два
екземпляра,
изработен на двупластова
индигирана
хартия и е защитен
изработен
на двупластова
индигирана
хартия и
защита.
ес полиграфическа
защитен с полиграфическа
защита
ЛИСТ 1

ПРОТОКОЛ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на ………………..…………………………………………
(кмет на община/район/кметство)

община ................................................ административен район ................................................
кметство…………………………….. област ................................................
Днес, ………………… г. в …………… часа, ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .............................................
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .............................................
СЕКРЕТАР: ................................................................

ЧЛЕНОВЕ:
1. .......................................

13. ..........................................

25. ..........................................

2. .......................................

14. .........................................

26. ...........................................

3. .......................................

15. .........................................

27. ..........................................

4. .....................................

16. ..........................................

28. ...........................................

5. ......................................

17. ..........................................

29. ...........................................

6. .......................................

18. ..........................................

30. ..........................................

7. .......................................

19. .........................................

31. ...........................................

8. .......................................

20. .........................................

32. ..........................................

9. .....................................

21. ..........................................

33. ...........................................

10. ......................................

22. ..........................................

34. ...........................................

11. ......................................

23. ..........................................

35. ...........................................

12. ......................................

24. ..........................................

……………………………
……………………………

на основание чл. 449, ал. 1, чл. 450 и 451 от Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за
определяне на резултатите от гласуването за:
…………….………………………...........................................................................................................
(кмет на община/район/кметство)

в община ..............................................
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии и при
определяне на резултатите от гласуването присъстваха следните лица:
………………………………………………………………………………………………
(посочват се имената им и в какво качество присъстват)

ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА:
А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215,
ал. 1 ИК (сумата на числата по буква „А“ от протоколите на
СИК)
…………………………………………………………………
……………………………
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(с думи)
Б. Брой на СИК в общината
…………………………………….............................................
(с думи)
В. Брой на СИК, предали протокол
…………………………………….............................................
(с думи)

БРОЙ 67

(с цифри)
……………………………..
(с цифри)
……………………………..
(с цифри)

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ
ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при
предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите
на СИК)
………………………
…………………………………………….............................................
(с цифри)
(с думи)
а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква
„а“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………..
(с думи)
(с цифри)
б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква
„б“ от протоколите на СИК)
…………………………………
…………………..
(с думи)
(с цифри)
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници
(под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата
от числата по т. 2 от протоколите на СИК)
………………………
…………………………………….........................................................
(с цифри)
(с думи)
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в
избирателните списъци, включително и подписите в
допълнителните страници (под чертата) (сумата от числата по т. 3
от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
………………………
(с думи)
(с цифри)
КОНТРОЛА: числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно на сумата от
числата по т. 1 и т. 2.

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Бюлетини извън избирателните кутии
а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 4,
буква „а“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(сумата от числата по т. 4, буква „б“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)
в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 ИК
(сумата от числата по т. 4, буква „в“ от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
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(с думи)
г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 ИК (сумата от
числата по т. 4, буква „г“ от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)
д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 ИК (сумата от
числата по т. 4, буква „д“ от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………
(с думи)
е) брой на сгрешените бюлетини (сумата от числата по т. 4, буква
„е“ от протоколите на СИК) по чл. 267, ал. 2
…………………………………………………………………
(с думи)
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(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
5. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини (сумата
от числата по т. 5 от протоколите на СИК)
…………………………………………………………………
(с думи)

………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА: числото по буква „А“ трябва да е равно на сумата от всички числа по т. 4 и числото по т. 5.

6. Брой на недействителните гласове (бюлетини) (сумата от
числата по т. 6 от протоколите на СИК):
…………………………………………………………………………
(с думи)
7. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата
по т. 7 от протоколите на СИК)
………………………………………………………………………….
(с думи)
7.1. Брой на действителните гласове, подадени за кандидатските
листи на партии, коалиции и инициативни комитети (сумата от
числата по т. 7.1 от протоколите на СИК):
………………………………………………………………………..
(с думи)
7.2 Брой на действителните гласове „Не подкрепям никого“
(сумата от числата по т. 7.2 от протоколите на СИК):
………………………………………………………………………..
(с думи)

………………………
(с цифри)
………………………
(с цифри)

………………………
(с цифри)
………………………
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7;
- числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.

8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ Имената на кандидата и
Действителни
Недействителни
наименование на
гласове
гласове
партия/коалиция/местна коалиция
1. ............................................................
…….……
..........
…….……
..........
(имената на кандидата)
(с думи)
(с цифри) (с думи)
(с цифри)
……………………………………….
2.

(наименование на партия/коалиция)

............................................................

(имената на кандидата)

……………………………………….
(наименование на партия/коалиция)

… ………………………………………..
... ............................................................
(имената на кандидата)

……………………………………….

…….……
(с думи)
…………
…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)
………

………….

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)
…….
..........
(с цифри)
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(наименование на партия/коалиция)

............................................................
(имената на кандидата)

……………………………………….
...

ВЕСТНИК

(наименование на местна коалиция)

............................................................
(имената на кандидата)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

…….……
(с думи)

..........
…….……
(с цифри) (с думи)

..........
(с цифри)

независим
Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече
от една листа, както и бюлетини, в които не може да се
установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата
по т. 9 от протоколите на СИК):
…….……........................................................................................
(с думи)

..........
(с цифри)

КОНТРОЛИ: - числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“;
- числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и
числото по т. 9.

Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.

Г. Брой протоколи по реда на чл. 438, ал. 3 ИК на СИК с описани спорове за
действителността или недействителността на гласовете, взетите решения и възраженията на
членове на комисията по тях (сумата от числата по буква „Б“ от протоколите на СИК):
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........................................
(отбелязва се броят на протоколите, основанието за недействителност, по което са споровете, взетото
решение и има ли особени мнения)

След откриване на изборния ден и при отчитане на резултатите от гласуването в ОИК
постъпиха следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението и взето ли е решение от ОИК.)

Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях,
представляващи неразделна част от този протокол:
……………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Д. Брой на протоколите за предаване на сгрешени формуляри на протоколи на СИК
(Приложение № 88-МИ от изборните книжа)
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Е. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на ОИК
…………………………………………………….
………………..
(с думи)
(с цифри)
Изборите в изборния район бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………..…………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………
Брой на поправките, извършени преди обявяване на протокола и заверени на съответните
места с означението “поправка” и с подписите на всички членове на ОИК:
………………………………………
…………………………………………
(с думи)
(с цифри)
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ………………………г.
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Този протокол се състави в два екземпляра.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................................
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................................
СЕКРЕТАР: .......................................

ЧЛЕНОВЕ:
1....................................

13. ...............................................

25. ..........................................

2.....................................

14. ..............................................

26. ...........................................

3.....................................

15. ................................................

27. ..........................................

4......................................

16. ...............................................

28. ...........................................

5.......................................

17. .................................................

29. ...........................................

6....................................

18. ...............................................

30. ..........................................

7.....................................

19. ..............................................

31. ...........................................

8.....................................

20. ................................................

32. ..........................................

9......................................

21. ...............................................

33. ...........................................

10.......................................

22. .................................................

34. ...........................................

11....................................

23. ...............................................

35. ..........................................

12.....................................

24. ..............................................

…………………………..

При определяне на изборните резултати ОИК трябва задължително да провери
спазването на следните условия:

1. Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5 и да е по-малко или равно от сумата на числата по т. 1
и т. 2.
2. Числото по т. „А“ трябва да е равно на сумата от всички числа по т. 4 и числото по т. 5.
3. Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7.
4. Числото по т. 7 трябва да е равно на сумата от числата по т. 7.1 и т. 7.2.
5. Числото по т. 7.1 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Действителни гласове“.
6. Числото по т. 6 трябва да е равно на сумата от числата по т. 8, графа „Недействителни гласове“ и числото
по т. 9.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на един лист с обособени страници. Всяка страница се номерира.
На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният
номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на
протокола.
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Приложение № 93-МИ

Приложение № 93-МИ

Решението
се съставя
в 2 екземпляра
и
Решението
се съставя
в 2 екземпляра
и
е неразделна
част от
протокола
на ОИК на ОИК
е неразделна
част
от протокола
РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община ………………….................................................
област ………………………….....…………..………...
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
Брой мандати за общински съветници
.................................................
с думи

............................
с цифри

Днес, ................................ г., в ........ ч. Общинската избирателна комисия на
основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от
протоколите на СИК
РЕШИ:
I. Общинската избирателна квота е .........................................
(с думи)

..................... гласове.
(с цифри)

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:
Имена на общински съветници

с думи

БРОЙ ГЛАСОВЕ
с цифри

…………………………………………

……………

……………

…………………………………………

……………

……………

…………………………………………

……………

……………

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните
коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:
……………………………………….
…………
(с думи)
(с цифри)
IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите,
коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската
избирателна квота, както следва:
№в
бюлетината

Наименование на партията,
коалицията или местната коалиция

с думи

БРОЙ МАНДАТИ
с цифри

1.

…………………………………………

……………

……………

2.

…………………………………………

……………

……………
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3.

…………………………………………

……………

……………

….

…………………………………………

……………

……………

V. Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за
отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции,
получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:
№в
Наименование на
№в
Собствено, бащино и
№ на Брой
бюле- партията, коалицията или под- фамилно име на кандидата в спи- предпотинаместната коалиция
реждалистата
сък читания
та
нето

1.

1.
2.
3.
…
...
1.
2.
…

2.

...

..........................................

А
А
Б
…
Б

.................................................
.......

.....
.....
.....
.....

.......

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната
коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано
повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията
(преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.
VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и
местни коалиции, както следва:
Имена на общинските съветници
1...................................................................................
2...................................................................................
.....................................................................................
61.................................................................................

Партия/коалиция/местна
коалиция/независим

ЕГН/ЛН

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)
Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с
особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.
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ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................
СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:
1....................................

11. ...........................................

21. .....................................

2.....................................

12. ...........................................

22. .....................................

3.....................................

13. ............................................

23. .....................................

4......................................

14. ............................................

24. .....................................

5.......................................

15. ............................................

25. .....................................

6....................................

16. ............................................

26. .....................................

7.....................................

17. ...........................................

27. .....................................

8.....................................

18. ............................................

28. ....................................

9......................................

19. ............................................

29. .....................................

10.......................................

20. ............................................

...........................................

Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК и се подписва
от членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и
получените преференциални гласове от отделните кандидати в листите.
Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика
съгласно приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 ИК.
Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се
определят по метода на Хеър-Ниймайер.
Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните
гласове в общината с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7, разделен на броя на общинските съветници
в общинския съвет.
Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите
кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.
Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на
членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.
Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на
партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл.
437, ал. 4 и 5 ИК и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5 към
ИК съгласно чл. 453, ал. 1 ИК и Решение на ЦИК.
Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако
броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската
листа.
Ако броят на предпочитанията (преференциите) за дадени кандидати са не по-малко от 7 на сто
от гласовете, подадени за кандидатската листа, тези кандидати образуват списък А. Останалите
кандидати образуват списък Б. При подреждането първо се подреждат кандидатите от списък А (според
броя на получените предпочитания (преференции)), а след това кандидатите от списък Б (според
първоначалното подреждане в листата).
Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в
списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на
заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.
Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда,
в който са подредени в кандидатската листа.
Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници
по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки
кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински
съветници.
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Решението се съставя в Приложение
2 екземпляра и№ 94-МИ
Решението
се от
съставя
в 2 на
екземпляра
и
е неразделна
част
протокола
ОИК
е неразделна част от протокола на ОИК

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община ………………….................................................
област ………………………….....…………..………...
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
Днес, ................................ г., в ........ ч. Общинската избирателна комисия на
основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите
на СИК
РЕШИ:
ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община/район/кметство………………………,
област ………………………………….., на първи/втори тур
.......................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН.........................................., издигнат от ………………………………………………….
.....................................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил ................... действителни гласове.

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР:
1.....................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ...................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

2..................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ..................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

3...................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ..................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с
особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................
СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:
1....................................

11. ...........................................

21. .....................................

2.....................................

12. ...........................................

22. .....................................

3.....................................

13. ............................................

23. .....................................

4......................................

14. ............................................

24. .....................................

5.......................................

15. ............................................

25. .....................................

6....................................

16. ............................................

26. .....................................

7.....................................

17. ...........................................

27. .....................................

8.....................................

18. ............................................

28. ....................................

9......................................

19. ............................................

29. .....................................

10.......................................

20. ............................................

...........................................

Избран за кмет е кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове.
Когато на първия тур никой от кандидатите за кмет не е избран, втори тур на изборите се
произвежда не по-късно от 7 дни от датата на произвеждането на първия тур в неработен ден.
Ако в изборния район са били регистрирани повече от двама кандидати и никой не е избран, на
втория тур в избора могат да участват само първите двама, получили най-много от действителните
гласове.
Ако трима или повече кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, те всички се
допускат за участие на втория тур.
Ако един кандидат е получил най-много гласове, а след него се нареждат двама или повече
кандидати с равен брой гласове, те всички се допускат за участие на втория тур.
На втория тур на изборите за избран се смята кандидатът, получил най-много действителни
гласове. При равен брой гласове няма избран кмет и президентът на републиката по предложение на
Централната избирателна комисия насрочва нов избор за кмет.
Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от
тях почине, се произвежда нов избор.
Когато до втори тур са допуснати да участват двама кандидати и между двата тура единият от
тях се откаже в срок до 24 часа от обявяването на резултатите от първия тур, на втория тур участва
следващият кандидат, получил най-много действителни гласове.
Решението се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК.
За всеки вид избор ОИК приема отделно решение.
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Приложение № 95-МИ

СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № ……………………
ОБЩИНА ……………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………

СПИСЪК
на лицата, получили копие от подписаните протоколи на СИК
(по чл. 442, изр. 3 във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 8 от ИК)

№ Име, презиме, фамилия
1
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

Председател:………………
Секретар:………………
Списъкът се съставя от СИК.
В графа 2 се посочват трите имена на лицето, получило копие от подписаните
протоколи на СИК по чл. 432, ал. 1 ИК, подпечатано на всяка страница с печата на комисията
и подписано от председателя, заместник-председателя и секретаря. В графа 4 се посочват
качеството на лицето, получило копие от протоколите – член на СИК, кандидат, застъпник,
наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на СИК.
Председател, заместник-председател или секретар на СИК, който откаже да
предостави копие от подписания протокол или откаже да подпише копието, се наказва с глоба
от 500 до 2000 лв. (чл. 491, ал. 1 ИК).
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Приложение № 96-МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ……………………………………..
ОБЛАСТ ………………………………………

СПИСЪК
на лицата, получили копие от подписаните протоколи на ОИК
(по чл. 455, ал. 2, изр. 3 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 28 от ИК)

№ Име, презиме, фамилия
1
2

ЕГН
3

В качеството на:
4

Подпис
5

Председател:………………
Секретар:………………
Списъкът се съставя от ОИК.
В графа 2 се посочват трите имена на лицето, получило копие от подписаните
протоколи на ОИК по чл. 449, ал. 1 ИК, подпечатано на всяка страница с печата на комисията
и подписано от председател, заместник-председател и секретар. В графа 4 се посочват
качеството на лицето, получило копие от протоколите – член на ОИК, кандидат, застъпник,
наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет.
Списъкът се подписва от председателя и секретаря на ОИК.
Председател, заместник-председател или секретар на ОИК, който откаже да
предостави копие от подписания протокол или откаже да подпише копието, се наказва с глоба
от 800 до 3000 лв. (чл. 491, ал. 2 ИК).
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Приложение № 97-МИ

ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали от ОИК
на Централната избирателна комисия
(по чл. 457, ал. 3 от Изборния кодекс)
Днес, ....................................... г., в .............. часа, Общинската избирателна комисия в
община ................................, област ......................................, предаде на Централната
избирателна комисия:
1. Протоколи на общинска избирателна комисия
(неразпластени) за изборите за:
1.1. общински съветници
.............................................................................................
(брой с думи)
1.2. кмет на община
.............................................................................................
(брой с думи)
1.3. кмет на район
.............................................................................................
(брой с думи)
1.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
2. Решения на общинска избирателна комисия за избор на:
2.1. общински съветници
.............................................................................................
(брой с думи)
2.2. кмет на община
.............................................................................................
(брой с думи)
2.3. кмет на район
.............................................................................................
(брой с думи)
2.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
3. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни
комисии, предназначени за ЦИК за:
3.1. общински съветници
.............................................................................................
(брой с думи)
3.2. кмет на община
.............................................................................................
(брой с думи)

..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)

..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
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3.3. кмет на район
.............................................................................................
(брой с думи)
3.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
4. Копия на разписките, съдържащи числовите данни от
протоколите (по чл. 445, ал. 6 ИК) за:
4.1. общински съветници
.............................................................................................
(брой с думи)
4.2. кмет на община
.............................................................................................
(брой с думи)
4.3. кмет на район
.............................................................................................
(брой с думи)
4.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
5. Копие от компютърната разпечатка на данните за
протокола и решението на общинската избирателна комисия
за изборите за:
5.1. общински съветници
.............................................................................................
(брой с думи)
5.2. кмет на община
.............................................................................................
(брой с думи)
5.3. кмет на район
.............................................................................................
(брой с думи)
5.4. кмет на кметство
.............................................................................................
(брой с думи)
6. Технически носители с числови данни от обработката на
протоколите на СИК за общински съветници, кмет на
община, кмет на район, кмет на кметство (2 броя):
.............................................................................................
(брой с думи)
Представители на ОИК:
1.
2.
3.
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..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)

..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)

..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)
..........................
(с цифри)

..........................
(с цифри)

Представители на ЦИК:
1.
2.

ОИК предава на ЦИК материалите по чл. 457, ал. 1 и 2 ИК не по-късно от 48 часа от получаване
на последния протокол на СИК в изборния район.
Протоколът се подписва в два идентични екземпляра – за ОИК и за ЦИК.
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Приложение Приложение
№ 98-МИ
№ 98-МИ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран общински съветник

(по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 453, ал. 5 от Изборния кодекс)

№ .................................../.........................................г.
Общинската избирателна комисия удостоверява, че с Решение №............
от ........................................... г.
г-н/г-жа .......................................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН/ЛН ............................., е обявен/а за избран/а за общински съветник в
община ………………………, издигнат от ............................................................
(партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

в изборите за общински съветници и за кметове, произведени на
……………………………..
Председател:
Секретар:
Приложение №
99-МИ
Приложение
№ 99-МИ
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ..........................................................
ОБЛАСТ ............................................................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за избран кмет на община/кмет на район/кмет на кметство
(по чл. 87, ал. 1, т. 26 и чл. 452, ал. 2 от Изборния кодекс)

№........../..................................... г.
Общинската избирателна комисия удостоверява, че с Решение № ……….
от ...................................г.
г-н/г-жа ..........................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН............................................
издигнат/а от ……………………………………………………………………………
(партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

е избран/а за кмет на
............................................................................................................................................
(община/район/кметство)

на изборите за общински
……………………………г.

съветници

и

за

кметове,

Председател:
Секретар:

произведени

на
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Приложение
№ 100-МИ
Приложение
№ 100-МИ
КОЧАН

година

………..………………………………………….. Изборен район № ……………..
(наименование на общината)
БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

00000000

……………………………………..………..………………………………………….. Изборен район № ……………..
(наименование на общината)
БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Година

1

……………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция/)

2
3

Предпочитание
(преференция)
за кандидат
101

…

……………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)

104
…

…

…

……………………………………………………………
(наименование на партия/коалиция)

…

…

…

…

161

…

…

…
…
…
…
…
…

………………………………………………………
(наименование на местна коалиция)

…

………………...…………………………- независим
(собствено бащино, фамилно име на кандидата)
„Не подкрепям никого“

00000000
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Бюлетините са подредени в кочан.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в левия край на което е изписан текст
„Кочан“. На същия ред последователно са изписани наименованието на общината и номерът на изборния район. Под тях е
изписан текст „Бюлетина за общински съветници“. На следващ ред в десния ъгъл на полето е отпечатан поредният номер
на бюлетината в кочана.
Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия с тегло 120 г/ м², и са защитени с полиграфическа
защита. Текстът се отпечатва с черно мастило.
В горния край на бюлетината се обособява поле, в което на първия ред се изписва наименованието на общината и
номерът на изборния район, а на следващия ред се изписва текст „Бюлетина за гласуване за общински съветници“.
В лявата страна на бюлетината се обособяват полета, отделени едно от друго с черна черта, в които на отделни
редове се изписват последователно:
- квадратче за поставяне на знак „Х“ или „V“, отразяващ волята на избирателя с химикал, пишещ със син цвят, в
което се изписва поредният номер на съответната листа в бюлетината, който може да е до 100;
- наименованието на партията/коалицията/местната коалиция, посочено в заявлението й за регистрация или
собственото, бащиното и фамилното име и означението „независим“ (за независимите кандидати).
Под последния ред с наименование на партия или коалиция или имената на независим кандидат се оформя
(отпечатва) ред, на който се изписва (отпечатва) “Не подкрепям никого“. Пред текста се отпечатва празно квадратче,
върху което със знак „Х“ или „V“ се отразява волята на избирателя.
В бюлетината се включват само наименованията на тези партии, коалиции и местни коалиции, които са
регистрирали листа за общински съветници в съответната община и имената на независимите кандидати за общински
съветници.
Поредните номера в бюлетината на партиите или коалициите се определят от Централната избирателна
комисия чрез жребий, проведен по ред, определен с решение на ЦИК. При идентичност на партиите или коалициите,
регистрирали кандидати за общински съветници в съответната ОИК, те имат еднакъв номер в бюлетината за всеки
отделен вид избор на територията на общината, за който са регистрирали кандидати. Номерата на местните коалиции
и независимите кандидати следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите, съгласно поредността на
регистрацията на местната коалиция и на независимия кандидат от общинската избирателна комисия.
В десния край на бюлетината се отпечатват кръгчета, броят на които е равен на броя на членовете на
съответния общински съвет. В тях със знак „Х“ или „V“ със син химикал се отразява предпочитанието (преференцията)
на избирателя. Номерът, изписан във всяко кръгче означава поредния номер, с който е регистриран кандидатът в
кандидатската листа на партията, коалицията или местната коалиция плюс 100. Над кръгчетата се изписва текст
„Предпочитание (преференция) за кандидат“
Полетата с партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати и полето с предпочитанията
(преференциите) се разделят с вертикална разделителна сива черта. Под полето с последната листа се отпечатва
хоризонтална разделителна сива черта.
Под разделителната черта след последното поле, в което е изписано „Не подкрепям никого“ се оставя бяло поле, в
десния край на което се отпечатва поредният номер на бюлетината, който съответства на номера, отпечатан в кочана.
Вляво от него бюлетината се перфорира за откъсване на номера на бюлетината при гласуването.
На гърба на бюлетината се обособяват 2 места за поставяне печата на съответната СИК.
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101-МИ
Приложение №

кочан
ОБЩИНА ………………,

Изборен район № ………..

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА
година
00000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИНА ………………,
година

Изборен район № ………..

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

....................................................
....................................................
(наименование на партия/коалиция)

1

.....................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

....................................................
....................................................
(наименование на партия/коалиция)

2

.....................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

....................................................
....................................................
....................................................

…

.....................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

....................................................
....................................................
(наименование на местна коалиция)

…

.....................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

…

.........................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

Независим кандидат

„Не подкрепям никого“

00000000
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Бюлетините са подредени в кочан.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в което на отделни редове са изписани
името на общината и номерът на съответния изборен район и текст „Бюлетина за кмет на община“. В десния ъгъл
на полето е отпечатан поредният номер на бюлетината в кочана.
Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия с тегло 120 г/ м², и са защитени с
полиграфическа защита. Текстът се отпечатва с черно мастило.
В горния край на бюлетината се обособява поле, в което на отделни редове се изписват името на общината
и номерът на съответния изборен район и текст „Бюлетина за кмет на община“.
На отделни редове се изписват последователно наименованията на партиите/коалициите/местните
коалиции или обозначението „независим кандидат“, квадратче, в което се изписва поредният номер в бюлетината
на всяка кандидатска листа, в което избирателят отразява вота си със знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син
цвят и собственото, бащиното и фамилното име на кандидата за кмет на общината.
Под последния ред с наименование на партия или коалиция или имената на независим кандидат се оформя
(отпечатва) ред, на който се изписва (отпечатва)“ Не подкрепям никого“. Пред текста се отпечатва празно
квадратче, върху което със знак „Х“ или „V“ се отразява волята на избирателя.
Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна черна
хоризонтална линия.
Поредните номера в бюлетината на партиите или коалициите се определят от Централната избирателна
комисия чрез жребий, проведен по ред, определен с решение на ЦИК. При идентичност на партиите или коалициите,
регистрирали кандидати за кметове на общини в съответната ОИК, те имат еднакъв номер в бюлетината за всеки
отделен вид избор на територията на общината, за който са регистрирали кандидати. Номерата на местните
коалиции и независимите кандидати следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите, съгласно
поредността на регистрацията на местната коалиция и на независимия кандидат от общинската избирателна
комисия.
Под разделителната черта след последното поле, в което е изписано „Не подкрепям никого“ се оставя бяло
поле, в десния край на което се отпечатва поредният номер на бюлетината, който съответства на номера,
отпечатан в кочана. Вляво от него бюлетината се перфорира за откъсване на номера на бюлетината при
гласуването.
На гърба на бюлетината се обособяват 2 места за поставяне печата на съответната СИК.
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Приложение
№ 102-МИ

кочан
ОБЩИНА ………………, Район ……………., Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА РАЙОН
година
00000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИНА ………………, Район ……………., Изборен район № ………..
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА РАЙОН
година
....................................................
....................................................
(наименование на партия/коалиция)

1

.....................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

....................................................
....................................................
(наименование на партия/коалиция)

2

.....................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

....................................................
....................................................
....................................................

…

.....................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

....................................................
....................................................
(наименование на местна коалиция)

…

.....................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

…

.........................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

Независим кандидат

„Не подкрепям никого“

00000000
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Бюлетините са подредени в кочан.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в което на отделни редове са
изписани името на общината, името или номерът на административния район и номерът на съответния
изборен район и текст „Бюлетина за кмет на район“. В десния ъгъл на полето е отпечатан поредният номер на
бюлетината в кочана.
Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия с тегло 120 г/ м², и са защитени с
полиграфическа защита. Текстът се отпечатва с черно мастило.
В горния край на бюлетината се обособява поле, в което на отделни редове се изписват името на
общината, името или номерът на административния район и номерът на съответния изборен район и текст
„Бюлетина за кмет на район“.
На отделни редове се изписват последователно наименованията на партиите/коалициите/местните
коалиции или обозначението „независим кандидат“, квадратче, в което се изписва поредният номер в
бюлетината на всяка кандидатска листа, в което избирателят отразява вота си със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят и имената на кандидата за кмет на район.
Под последния ред с наименование на партия или коалиция или имената на независим кандидат се
оформя (отпечатва) ред, на който се изписва (отпечатва) “Не подкрепям никого“. Пред текста се отпечатва
празно квадратче, върху което със знак „Х“ или „V“ се отразява волята на избирателя.
Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна черна
хоризонтална линия.
Поредните номера в бюлетината на партиите или коалициите се определят от Централната
избирателна комисия чрез жребий, проведен по ред, определен с решение на ЦИК. При идентичност на партиите
или коалициите, регистрирали кандидати за кметове на райони в съответната ОИК, те имат еднакъв номер в
бюлетината за всеки отделен вид избор на територията на общината, за който са регистрирали кандидати.
Номерата на местните коалиции и независимите кандидати следват номерата в бюлетината на партиите и
коалициите, съгласно поредността на регистрацията на местната коалиция и на независимия кандидат от
общинската избирателна комисия.
Под разделителната черта след последното поле, в което е изписано „Не подкрепям никого“ се оставя
бяло поле, в десния край на което се отпечатва поредният номер на бюлетината, който съответства на номера,
отпечатан в кочана. Вляво от него бюлетината се перфорира за откъсване на номера на бюлетината при
гласуването.
На гърба на бюлетината се обособяват 2 места за поставяне печата на съответната СИК.
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Приложение
№ 103-МИ

кочан
ОБЩИНА ………………, Кметство ……….., Изборен район № ………..

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО
година
00000000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБЩИНА ………………, Кметство ……….., Изборен район № ………..
година

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

....................................................
....................................................
(наименование на партия/коалиция)

1

.....................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

....................................................
....................................................
(наименование на партия/коалиция)

2

.....................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

....................................................
....................................................
....................................................

…

.....................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

....................................................
....................................................
(наименование на местна коалиция)

…

.....................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

…

.........................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на кандидата)

Независим кандидат

„Не подкрепям никого“

00000000
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Бюлетините са подредени в кочан.
На кочана с бюлетините след откъсване на бюлетината остава поле, в което на отделни редове са
изписани името на общината, името на кметството и номерът на съответния изборен район и текст
„Бюлетина за кмет на кметство“. В десния ъгъл на полето е отпечатан поредният номер на бюлетината в
кочана.
Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия с тегло 120 г/ м², и са защитени с
полиграфическа защита. Текстът се отпечатва с черно мастило.
В горния край на бюлетината се обособява поле, в което на отделни редове се изписват името на
общината, името на кметството и номерът на съответния изборен район и текст „Бюлетина за кмет на
кметство“.
На отделни редове се изписват последователно наименованията на партиите/коалициите/местните
коалиции или обозначението „независим кандидат“, квадратче, в което се изписва поредният номер в
бюлетината на всяка кандидатска листа, в което избирателят отразява вота си със знак „Х“ или „V“ с
химикал, пишещ със син цвят и имената на кандидата за кмет на кметство.
Под последния ред с наименование на партия или коалиция или имената на независим кандидат се
оформя (отпечатва) ред, на който се изписва (отпечатва) “Не подкрепям никого“. Пред текста се отпечатва
празно квадратче, върху което със знак „Х“ или „V“ се отразява волята на избирателя.
Редовете на отделните кандидатски листи се отделят един от друг с празен ред и плътна черна
хоризонтална линия.
Поредните номера в бюлетината на партиите или коалициите се определят от Централната
избирателна комисия чрез жребий, проведен по ред, определен с решение на ЦИК. При идентичност на партиите
или коалициите, регистрирали кандидати за кметове на кметства в съответната ОИК, те имат еднакъв номер
в бюлетината за всеки отделен вид избор на територията на общината, за който са регистрирали кандидати.
Номерата на местните коалиции и независимите кандидати следват номерата в бюлетината на партиите и
коалициите, съгласно поредността на регистрацията на местната коалиция и на независимия кандидат от
общинската избирателна комисия.
Под разделителната черта след последното поле, в което е изписано „Не подкрепям никого“ се оставя
бяло поле, в десния край на което се отпечатва поредният номер на бюлетината, който съответства на номера,
отпечатан в кочана. Вляво от него бюлетината се перфорира за откъсване на номера на бюлетината при
гласуването.
На гърба на бюлетината се обособяват 2 места за поставяне печата на съответната СИК.
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Приложение № 104-МИ

Образец на кочан с хартиените бюлетини за гласуване за
общински съветници и за кметове
(чл. 57, ал. 1, т. 19 и чл. 209, ал. 2 от Изборния кодекс)

Кочан с бюлетини за общински съветници/кмет на община/кмет на район
представлява прикрепени заедно 100 (сто) броя бюлетини за гласуване за общински
съветници и кметове по начин, който позволява да се разлистват и откъсват, без да
се повреждат. При разгръщането трябва да се вижда поредният номер на бюлетината
в кочана.

КОЧАН

година

1. Образец на кочан на „Бюлетина за общински съветници“:

ОБЩИНА …….……..……………………. Изборен район № ……
БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

00000000

(перфорация)---------------------------------------------------------------------------------------

При отделяне на бюлетината за общински съветници на кочана остава поле,
в което са отпечатани:
1. текст „Кочан“ в горния ляв ъгъл и на същия или следващ ред
наименованието на общината и номерът на изборния район;
2. отдолу на следващ се отпечатва текст „Бюлетина за общински
съветници“;
3. на следващ ред в дясната част на полето се отпечатва поредният номер на
бюлетината в кочана;
4. в лявата част на полето се отпечатва годината на изборите.
Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на
бюлетината при гласуване.

КОЧАН

година

2. Образец на кочан на „Бюлетина за кмет на община“:

ОБЩИНА …………………………………. Изборен район № ……
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА

00000000

(перфорация)---------------------------------------------------------------------------------------

При отделяне на бюлетината за кмет на община на кочана остава поле, в
което са отпечатани:
1. текст „Кочан“ в горния ляв ъгъл и на същия или следващ ред
наименованието на общината и номерът на изборния район;
2. отдолу на следващ се отпечатва текст „Бюлетина за кмет на община“;
3. на следващ ред в дясната част на полето се отпечатва поредният номер на
бюлетината в кочана;
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4. в лявата част на полето се отпечатва годината на изборите.
Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на
бюлетината при гласуване.

КОЧАН

година

3. Образец на кочан на „Бюлетина за кмет на район“:

ОБЩИНА ..……….……, Район ……..……… Изборен район № …...
БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА РАЙОН

00000000

(перфорация)---------------------------------------------------------------------------------------

При отделяне на бюлетината за кмет на район на кочана остава поле, в което
са отпечатани:
1. текст „Кочан“ в горния ляв ъгъл и на същия или следващ ред
наименованието на общината, наименованието или номерът на административния
район и номерът на изборния район;
2. отдолу на следващ се отпечатва текст „Бюлетина за кмет на район“;
3. на следващ ред в дясната част на полето се отпечатва поредният номер на
бюлетината в кочана;
4. в лявата част на полето се отпечатва годината на изборите.
Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на
бюлетината при гласуване.
Кочан с бюлетини за кмет на кметство представлява прикрепени заедно
бюлетини за гласуване за кмет на кметство по начин, който позволява да се
разлистват и откъсват, без да се повреждат. При разгръщането трябва да се вижда
поредният номер на бюлетината в кочана.
4. Образец на кочан на „Бюлетина за кмет на кметство“:

КОЧАН
ОБЩИНА …………………. Кметство ………….. Изборен район № ……
година

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО

00000000

(перфорация)---------------------------------------------------------------------------------------

При отделяне на бюлетината за кмет на кметство на кочана остава поле, в
което са отпечатани:
1. текст „Кочан“ в горния ляв ъгъл и на същия или следващ ред
наименованието на общината, наименованието на кметството и номерът на изборния
район;
2. отдолу на следващ се отпечатва текст „Бюлетина за кмет на кметство“;
3. на следващ ред в дясната част на полето се отпечатва поредният номер на
бюлетината в кочана;
4. в лявата част на полето се отпечатва годината на изборите.
Под полето на кочана се поставя хоризонтална перфорация за откъсване на
бюлетината при гласуване.
6650
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-21
от 13 август 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 във връзка с ал. 1 и 2 от ЗКИР, заявления вх. № 01366952/24.11.2016 г. и № 07-4831/3.04.2019 г. от
АПИ и приложените към тях проекти, изработени
съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г.
на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните
регистри, и за отстраняване на явна фактическа
грешка одобрявам изменението в кадастралната
карта и кадастралните регистри на:
I. Гр. Ахтопол, ЕКАТТЕ 00878, община Царево,
одобрени със Заповед № РД-18-55 от 24.08.2006 г.
на изпълнителния директор на АГКК, състоящо
се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 00878.6.9:
площ: 3382 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 00878.6.10:
площ: 1004 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00878.105.14:
площ: 5753 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 00878.105.15:
площ: 190 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00878.105.16:
площ: 26 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00878.105.17:
площ: 2 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00878.107.638:
площ: 6 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00878.107.639:
площ: 21 394 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 00878.107.640:
площ: 1212 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00878.107.641:
площ: 428 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00878.107.642:
площ: 2894 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00878.501.706:
площ: 141 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 00878.501.707:
площ: 957 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 00878.501.708:
площ: 91 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00878.503.829:
площ: 1467 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00878.503.830:
площ: 4349 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 00878.503.831:
площ: 2628 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00878.503.832:
площ: 35 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 00878.4.4, друг
вид дървопроизводителна гора, собственост на
Община Царево, площ преди промяната 6102 кв. м,
площ след промяната 6086 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00878.6.1, незастроен имот за курортно-рекреационен обект,
собственост на „Примастер България“ – ЕООД,
площ преди промяната 7585 кв. м, площ след
промяната 7451 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00878.6.5, изоставена орна земя, собственост на Димитър Стаматов Михов, площ преди промяната 4698 кв. м,
площ след промяната 4457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00878.105.1,
друг вид нива, собственост на кметство с. Варвара, площ преди промяната 2517 кв. м, площ след
промяната 2158 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00878.105.2,
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на кметство с. Варвара, площ преди промяната 2793 кв. м, площ след промяната
2609 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00878.105.6, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на кметство Ахтопол, площ преди промяната
704 кв. м, площ след промяната 702 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00878.105.7,
пасище, собственост на кметство Ахтопол, площ
преди промяната 14 273 кв. м, площ след промяната 13 990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00878.107.587,
дере, собственост на държавата, площ преди промяната 9832 кв. м, площ след промяната 9671 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00878.107.588,
пасище, собственост на Община Царево, площ
преди промяната 13 651 кв. м, площ след промяната 12 810 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00878.107.589,
друг вид нива, собственост на кметство Ахтопол,
площ преди промяната 2396 кв. м, площ след
промяната 2374 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00878.107.614,
за съоръжение на канализация, собственост на
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Община Царево, площ преди промяната 2018 кв. м,
площ след промяната 1276 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00878.501.517, за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Република България, площ преди промяната
9412 кв. м, площ след промяната 8222 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 00878.6.3:
площ: 3082 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 00878.6.4: площ:
231 кв. м, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00878.6.6: площ:
697 кв. м, изоставена орна земя, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 00878.105.8:
площ: 5128 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 00878.107.597:
площ: 24 167 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 00878.503.383:
площ: 8479 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България.
II. С. Варвара, ЕКАТТЕ 10094, община Царево,
одобрени със Заповед № РД-18-53 от 24.08.2006 г.
на изпълнителния директор на АГКК, състоящо
се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 10094.1.43:
площ: 1891 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.1.44:
площ: 1498 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.1.45:
площ: 108 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.1.46:
площ: 11 259 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 10094.2.127:
площ: 586 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.2.128:
площ: 321 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.2.129:
площ: 541 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.2.130:
площ: 459 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.2.131:
площ: 23 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.2.132:
площ: 15 557 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 10094.2.133:
площ: 446 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.3.210:
площ: 57 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, няма данни за собственост;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

поземлен имот с идентификатор 10094.3.211:
площ: 324 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.3.212:
площ: 419 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.3.213:
площ: 1615 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.3.214:
площ: 118 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.3.215:
площ: 9333 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 10094.5.198:
площ: 759 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.5.199:
площ: 517 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.5.200:
площ: 5356 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 10094.32.347:
площ: 2499 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 10094.32.348:
площ: 129 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.32.349:
площ: 99 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.32.350:
площ: 197 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.216:
площ: 160 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.217:
площ: 17 916 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.221:
площ: 54 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.222:
площ: 19 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.223:
площ: 4718 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.224:
площ: 972 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.225:
площ: 96 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.260:
площ: 10 292 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.261:
площ: 686 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.262:
площ: 515 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 10094.35.263:
площ: 140 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.264:
площ: 161 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.265:
площ: 3 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.266:
площ: 61 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.267:
площ: 44 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.268:
площ: 187 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.269:
площ: 2188 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.270:
площ: 122 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.271:
площ: 251 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.36.156:
площ: 5798 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 10094.36.157:
площ: 372 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.36.158:
площ: 69 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.36.159:
площ: 55 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10094.291.40:
площ: 3163 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 10094.1.9,
пасище, собственост на Община Царево, площ
преди промяната 2794 кв. м, площ след промяната 2321 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.1.10,
нива, собственост на „Екод жеф-Ч“ – ЕООД,
площ преди промяната 23 756 кв. м, площ след
промяната 23 712 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.1.16,
нелесопригодна площ – дървесна растителност,
храсти, собственост на Община Царево, площ
преди промяната 16 873 кв. м, площ след промяната 16 056 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.2.2,
пасище, собственост на Община Царево, площ
преди промяната 3031 кв. м, площ след промяната 3017 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.2.5,
нива, собственост на Сюзан Калинова Исаева,
площ преди промяната 19 152 кв. м, площ след
промяната 18 996 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 10094.2.15,
нелесопригодна площ – дървесна растителност,
храсти, собственост на Община Царево, площ
преди промяната 15 384 кв. м, площ след промяната 14 750 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.2.16, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Царево, площ преди промяната
296 кв. м, площ след промяната 284 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.3.183,
нива, собственост на Община Царево, площ преди промяната 9142 кв. м, площ след промяната
8987 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.10.115,
нива, собственост на Тодор Димов Николов, площ
преди промяната 5081 кв. м, площ след промяната
5071 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.10.123,
нива, собственост на „Дав строй“ – ООД, Валери
Иванов Василев, площ преди промяната 5588 кв. м,
площ след промяната 5469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.10.124,
нива, собственост на „Дъ Вайнс“ – ЕООД, площ
преди промяната 5588 кв. м, площ след промяната
5385 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.11.191,
нива, собственост на „Варвара 1“ – ООД, площ
преди промяната 19 435 кв. м, площ след промяната 19 303 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.18.124,
нива, собственост на Димитър Стоянов Георгиев, Димитър Иванов Кондуров, Стоян Георгиев
Стойчев, Златка Георгиева Георгиева, Лиляна
Димитрова Буланова, Деспина Георгиева Андонова, Стайка Георгиева Хинкова, Ваня Димитрова
Гандева, Златка Димитрова Добрева, площ преди промяната 8735 кв. м, площ след промяната
8733 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.19.6,
иглолистна гора, ДГФ, площ преди промяната
9338 кв. м, площ след промяната 9336 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.19.241,
нива, собственост на Деспина Дикова Станимирова, площ преди промяната 12 001 кв. м, площ
след промяната 11 996 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.22.1, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Царево, площ преди промяната
941 кв. м, площ след промяната 824 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.22.136,
нива, собственост на Вълчо Димитров Георгиев,
площ преди промяната 12 513 кв. м, площ след
промяната 11 741 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.23.1,
нелесопригодна площ – дървесна растителност,
храсти, собственост на Община Царево, площ
преди промяната 1109 кв. м, площ след промяната 956 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.23.2,
широколистна гора, стопанисва общината, площ
преди промяната 1514 кв. м, площ след промяната
1263 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.23.138,
нива, собственост на Деспина Стойчева Тодорова,
Златка Янева Георгиева, Милка Янева Иванова,
площ преди промяната 14 676 кв. м, площ след
промяната 14 392 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 10094.28.2, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Царево, площ преди промяната
2213 кв. м, площ след промяната 2200 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.28.7,
пасище, собственост на Община Царево, площ
преди промяната 4743 кв. м, площ след промяната
4192 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.32.2,
широколистна гора, собственост на Община
Царево, площ преди промяната 2496 кв. м, площ
след промяната 2474 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.32.3, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Царево, площ преди промяната
594 кв. м, площ след промяната 560 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.32.9, за
друг вид озеленени площи, собственост на Община
Царево, площ преди промяната 1223 кв. м, площ
след промяната 1222 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.32.10,
за второстепенна улица, собственост на Община
Царево, площ преди промяната 328 кв. м, площ
след промяната 261 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.32.12,
за второстепенна улица, собственост на Община
Царево, площ преди промяната 356 кв. м, площ
след промяната 173 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.33.10,
пасище, собственост на Община Царево, площ
преди промяната 15 262 кв. м, площ след промяната 15 028 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.33.11,
нелесопригодна площ – дървесна растителност,
храсти, собственост на Община Царево, площ
преди промяната 2832 кв. м, площ след промяната 2343 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.33.18,
широколистна гора, ДГФ, площ преди промяната
13 766 кв. м, площ след промяната 12 637 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.33.183,
н и в а , с о б с т в е н о с т н а „Че р н о м о р с к а з о н а
БГ“ – ЕООД, площ преди промяната 14 229 кв. м,
площ след промяната 13 929 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.1,
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на държавата, площ преди промяната
809 кв. м, площ след промяната 16 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.2,
нелесопригодна площ – дървесна растителност,
храсти, собственост на Община Царево, площ
преди промяната 6434 кв. м, площ след промяната 6208 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.116,
нива, собственост на Мартин Бойчев Ганев,
Валери Иванов Василев, площ преди промяната
3622 кв. м, площ след промяната 3426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.117,
нива, собственост на Атанас Николов Димитров,
площ преди промяната 3099 кв. м, площ след
промяната 2463 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.118,
нива, собственост на Живко Димитров Желязков,
Галина Димитрова Алексиева, Светлин Димитров
Пейчев, Ламбрина Николова Георгиева, площ
преди промяната 2155 кв. м, площ след промяната 1925 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 10094.34.119,
за друг вид застрояване, собственост на Антани Бростръп Чамберс, площ преди промяната
1743 кв. м, площ след промяната 1637 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.120,
нива, собственост на Община Царево, площ преди промяната 1418 кв. м, площ след промяната
973 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.123,
нива, собственост на Атанас Стоев Вълчев, площ
преди промяната 218 кв. м, площ след промяната
114 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.124,
нива, собственост на Димитър Стоянов Георгиев, Димитър Иванов Кондуров, Стоян Георгиев
Стойчев, Златка Георгиева Георгиева, Лиляна
Димитрова Буланова, Деспина Георгиева Андонова, Стайка Георгиева Хинкова, Ваня Димитрова
Гандева, Златка Димитрова Добрева, площ преди промяната 6268 кв. м, площ след промяната
5292 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.127,
за друг вид застрояване, площ преди промяната
1001 кв. м, площ след промяната 961 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.129,
за друг вид застрояване, собственост на Мартин
Бойчев Ганев, Полина Владимирова Ганева, площ
преди промяната 1278 кв. м, площ след промяната
1240 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.194,
площ преди промяната 81 кв. м, площ след промяната 23 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.195,
площ преди промяната 93 кв. м, площ след промяната 28 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.198,
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, площ преди промяната 55 кв. м,
площ след промяната 24 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.215,
нива, собственост на Иван Василев Попов, Розмари Георгиева Младенова, площ преди промяната
647 кв. м, площ след промяната 543 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.1,
крайбрежна плажна ивица, собственост на държавата, площ преди промяната 13 339 кв. м, площ
след промяната 13 322 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.2,
нелесопригодна площ – дървесна растителност,
храсти, собственост на Община Царево, площ
преди промяната 7489 кв. м, площ след промяната 7248 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.7,
иглолистна гора, собственост на Община Царево, площ преди промяната 433 кв. м, площ след
промяната 348 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.235,
нива, собственост на Ирина Дикова Петкова,
Деспина Дикова Станимирова, площ преди промяната 249 кв. м, площ след промяната 196 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.236,
незастроен имот за курортно-рекреационен обект,
собственост на Пламен Иванов Стайнов, Маргарита Иванова Стайнова, площ преди промяната
4562 кв. м, площ след промяната 4552 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.241,
незастроен имот за курортно-рекреационен обект,
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площ преди промяната 90 кв. м, площ след промяната 15 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.242,
незастроен имот за курортно-рекреационен обект,
собственост на „Примастер България“ – ЕООД,
площ преди промяната 4145 кв. м, площ след
промяната 4094 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.36.146,
за къмпинг, мотел, собственост на Калин Йорданов Йорданов, Мартин Бойчев Ганев, Николай
Иванов Недков, Полина Владимирова Ганева,
площ преди промяната 5255 кв. м, площ след
промяната 5082 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.38.19,
нива, собственост на Димо Янев Димов, площ
преди промяната 25 794 кв. м, площ след промяната 25 737 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.38.42,
нива, собственост на Ирина Димитрова Иванова,
площ преди промяната 4000 кв. м, площ след
промяната 3988 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.38.48,
нива, собственост на Милана Атанасова Манолова, Иванка Атанасова Доброволова, Димитър
Атанасов Димитров, площ преди промяната
21 998 кв. м, площ след промяната 21 627 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.38.53,
пасище, собственост на Община Царево, площ
преди промяната 1913 кв. м, площ след промяната 1822 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.38.55,
широколистна гора, собственост на Община Царево, площ преди промяната 37 327 кв. м, площ
след промяната 37 257 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.38.57,
д ру г ви д д ърв оп р ои з в од и т е л н а г о р а , с о б ственост на държавата, площ преди пром яната 5 047 783 к в. м, п лощ след п ром яната
5 047 657 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.38.58,
пасище, собственост на Община Царево, площ
преди промяната 1542 кв. м, площ след промяната 1199 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.38.59,
пасище, собственост на Община Царево, площ
преди промяната 3765 кв. м, площ след промяната 3229 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.38.62,
широколистна гора, собственост на Община Царево, площ преди промяната 140 058 кв. м, площ
след промяната 137 993 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.38.66, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Царево, площ преди промяната
6195 кв. м, площ след промяната 6059 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.38.104, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Царево, площ преди промяната
601 кв. м, площ след промяната 572 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10094.291.11,
нива, собственост на Община Царево, площ преди промяната 5823 кв. м, площ след промяната
4976 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 10094.1.8:
площ: 13 079 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Република България;
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поземлен имот с идентификатор 10094.2.24:
площ: 12 714 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 10094.3.1:
площ: 11 166 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 10094.5.1:
площ: 6153 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 10094.32.5:
площ: 2611 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 10094.32.29:
площ: 6 кв. м, за друг вид озеленени площи,
собственост на Община Царево;
поземлен имот с идентификатор 10094.34.6:
площ: 19 204 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 10094.35.8:
площ: 14 111 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 10094.36.7:
площ: 4545 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 10094.291.10:
площ: 1753 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България.
III. Гр. Царево, EKATTE 48619, община Царево,
одобрени със Заповед № РД-18-56 от 24.08.2006 г.
на изпълнителния директор на АГКК, състоящо
се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 48619.56.686:
площ: 4534 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.808:
площ: 5644 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.809:
площ: 1225 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.810:
площ: 44 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.811:
площ: 20 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.812:
площ: 385 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.813:
площ: 718 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.814:
площ: 196 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.815:
площ: 71 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.816:
площ: 7 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.817:
площ: 56 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
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поземлен имот с идентификатор 48619.62.818:
площ: 5 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.819:
площ: 34 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.820:
площ: 116 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.821:
площ: 45 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.822:
площ: 185 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.823:
площ: 8 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.824:
площ: 126 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.68.12:
площ: 4389 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 48619.68.13:
площ: 1615 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.68.14:
площ: 1117 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.68.15:
площ: 807 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.68.16:
площ: 84 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.75.29:
площ: 314 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.75.30:
площ: 818 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа;
поземлен имот с идентификатор 48619.75.31:
площ: 9037 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 48619.75.32:
площ: 112 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.75.34:
площ: 253 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.75.35:
площ: 718 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 48619.75.36:
площ: 4 кв. м, за друг поземлен имот за движение
и транспорт.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 48619.56.5, за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Република България, данни преди промяната:
площ 1179 кв. м, данни след промяната: площ
17 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 48619.56.6, за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на Република България, данни преди промяната:
площ 1746 кв. м, данни след промяната: площ
240 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.1, за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Царево, площ преди промяната
3853 кв. м, площ след промяната 3848 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.5,
нива, собственост на Община Царево, площ преди промяната 1027 кв. м, площ след промяната
1015 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.21,
крайбрежна плажна ивица, собственост на държавата, площ преди промяната 28 957 кв. м, площ
след промяната 28 946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 48619.75.10,
дере, собственост на Община Царево, площ преди промяната 5274 кв. м, площ след промяната
4665 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 48619.56.8:
площ: 1866 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.3:
площ: 918 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.4:
площ: 998 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.6:
площ: 914 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.9:
площ: 710 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.10:
площ: 748 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.12:
площ: 2272 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 48619.62.15:
площ: 2297 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 48619.68.3:
площ: 1725 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 48619.68.4:
площ: 6287 кв. м, за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Република България;
поземлен имот с идентификатор 48619.75.4:
площ: 10 647 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Република България.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3
ЗКИР на заинтересованите лица.
Съгласно чл. 53б, ал. 8 от ЗКИР заповедта
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6643
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ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 132
от 31 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на разпределителен газопровод и съоръжения за захранване на с. Синитово
и Варов завод „Огняново-К“ в землището на
с. Огняново, община Пазарджик.
Проектното трасе започва от съществуващ
кранов възел на разпределителен газопровод за
гр. Пазарджик, намиращ се северозападно от
АГРС „Пазарджик“ в землището на с. Синитово. След 10 м в посока изток се разполага площадка за съоръжение ГРП в общинско пасище.
От площадката на ГРП трасето продължава в
източна посока, като пресича ПИ 66559.6.161 – с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, след 70 м чупи на юг и върви около 30 м
през общинско пасище, чупи на северозапад и
навлиза в път с идентификатор 66559.6.154, пресича
имоти 66559.6.163 – с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път, 66559.6.143 и 66559.6.142,
двата с НТП – за местен път. Установява се в ПИ
66559.4.60 – с НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път, и върви в него около 1150 м.
В района на кръстовище на общински пътища
PAZ1325 и PAZ1135 започва разпределителен газопровод за с. Синитово, който върви в продължение
на 744 м до регулацията на с. Синитово.
Разпределителният газопровод за Варов завод
„Огняново-К“ продължава на юг, като пресича напоителен канал, жп линия Пазарджик – Пловдив,
пасище, отводнителен канал, селскостопански път,
след това чупи на югоизток и се установява в ПИ
66559.100.12 – с НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път. Продължава на изток, като пресича общински имоти – с НТП – пасище, местен
път и отводнителен канал, и се установява в ПИ
66559.21.129 – с НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път. След достигането на кръстовище
на общински път PAZ1325 и местен път чупи на
югоизток, пресича общински имоти – отводнителен канал, местен път, пасище, като заобикаля
южно подлез под общинския път. Насочва се на
север в ПИ 66559.20.90 – с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, след което чупи
на изток и се установява в ПИ 66559.20.91 – с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, пресича канал и селскостопански път и пак
продължава на изток в ПИ 66559.19.55 – с НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път. След
няколко метра се установява в ПИ 66559.15.108 – с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, чупи на юг, след това чупи на изток и върви
по селскостопански път до достигане землищна
граница Синитово – Огняново.
Разпределителният газопровод продължава
на изток в землището на с. Огняново в ПИ
53335.142.22 – с НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път, след 260 м чупи на север, върви
220 м, чупи на изток и след няколко метра чупи на
югоизток, като се установява в ПИ 53335.142.33 – с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
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път, пресича пасище и се установява в ПИ
53335.145.17 – с НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път, до достигането на площадка за
съоръжение ГРИП – Варов завод „Огняново-К“.
Председател:
Х. Харалампиев
6538
РЕШЕНИЕ № 133
от 31 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV
от сектор „разпределително поле“ в съществуващо електромерно табло (монтирано пред ПИ
55155.19.257), извод „Б“ на БКТП „Арион“ до ново
електромерно табло пред ПИ с идентификатор
55155.19.192, местност Азмъка, землище гр. Пазарджик.
Проектното трасе на кабелна линия 1 kV започва от съществуващо електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 55155.19.370 – НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път, пресича ПИ с идентификатор 55155.19.369 – отводнителен канал, навлиза в ПИ с идентификатор
55155.19.354 – НТП – за селскостопански, горски,
ведомствен път, до достигане на ново електромерно
табло пред ПИ с идентификатор 55155.19.192, м.
Азмъка, землище на гр. Пазарджик, който следва
да бъде захранен съгласно изчертаното с червено
трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
6539

ОБЩИНА СЪРНИЦА
РЕШЕНИЕ № 102
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА, чл. 108, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ и чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗГ Общинският съвет –
гр. Сърница, реши:
1. Одобрява ПУП – за промяна на предназначението на част от ПИ 000733, показан в плана
за регулация като проектен с № 000784, от горски
фонд (частна собственост) в трасе на линеен обект
и отреждането му „за път“ в местност Орлино
по КВС на гр. Сърница, община Сърница, като
се образува нов УПИ за път със следните параметри: УПИ I-733 – „За път“, с площ 300 кв. м.
Трасето на новопроектирания път засяга горски
територии – частна собственост на инвеститора.
Широчината на пътя е 6 м, като в северната си
част, където се свързва със съществуващия общински път, се уширява до 9 м, както е показано в
графичната част на одобрения проект, неразделна
част от настоящото решение.
2. Задължава кмета на община Сърница да
извърши всички законово установени процедури
по изпълнение на настоящото решение.
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Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от датата на обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Сърница,
пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
С. Османджиков
6544
19. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-79 от
16.08.2019 г. за обект: Кръгово кръстовище при км
285+809 на път I-5 „Димитровград – Хасково“. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
6559
55. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-77
от 14.08.2019 г. за обект: Оборудване на съществуващи двуотворни метални рамки за нуждите
на електронна система за събиране на таксите
за ползване на републиканската пътна мрежа на
база изминато разстояние за превозни средства
с обща технически допустима максимална маса
над 3,5 т (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална
маса до 3,5 т (електронна винетка) с 4 броя подобекта, в рамките на териториалния обхват на
републиканската пътна мрежа при условията на
чл. 60 от Административнопроцесуалния 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. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6558
181. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С190022091-0000548/25.07.2019 г. възлага на Пламен Маринов Ангелов, ЕГН 7703071520, адрес: София, кв.
Витоша, ул. Чавдар Мутафов № 39, вх. Б, ет. 5, ап. 45,
следния недвижим имот: поземлен имот – ливада,
с идентификатор 46067.1.409 с площ 4902 кв. м,
намиращ се в с. Маджаре, местност Под ливаде,
община Самоков, област София, при граници: имоти
с № 46067.1.408, 46067.1.412, 46067.1.415, 46067.1.408,
46067.1.411, 46067.2.294, 46067.1.410, 46067.1.395,
46067.1.396, 46067.1.397, 46067.1.388, 46067.1.387,
46067.1.398, 46067.1.407. Трайно предназначение на
територията: земеделска, категория на земята при
неполивни условия: 8. Начин на трайно ползване
на имота – ливада. Локалната инженерна инфраструктура около имота включва електрификация.
Имотът е включен в процедура по одобряване на
подробен устройствен план (ПУП) с предназначе-
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ние за жилищно и друго строителство за сумата
62 126 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението, което подлежи на
вписване от съдията по вписванията по местонахождението на имота.
6536
270. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление № С190022091-0000567/5.08.2019 г. възлага на Явор Красимиров Рангелов, ЕГН 8412193820, с адрес: София,
ул. Гребенец № 10, ет. 2, ап. 4, следния недвижим
имот: търговски обект (магазин) с РЗП 511 кв. м,
въведен в експлоатация с протокол от 23.12.1966 г.,
и поземлен имот с площ 2070 кв. м по документи за
собственост, а по скица – 1657 кв. м, съставляващ
парцел V „А“ в квартал 18 по плана на с. Люлин,
кв. Църнел, община Перник, с граници от три
страни улици и от четвъртата страна: съсед Профир
Янков, придобит с нотариален акт за собственост на
недвижим имот № 24, том ІV, дело № 1382/1960 г.,
за сумата 90 000 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
6537
24. – Техническият университет – София,
обявява конкурси за Инженерно-педагогическия
факултет в Сливен за главни асистенти по: професионално направление 1.2. Педагогика, специалност
„Теория на възпитанието и дидактика“ – един за
нуждите на катедра „Педагогика и мениджмънт“;
5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизация на инженерния труд и
системи за автоматизирано проектиране“ – един;
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника“ – един; 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електроенергетика – производство
и разпределение“ – един, и тримата за нуждите
на катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи се
подават в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
6511
4. – Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, в съответствие с Решение № 241
на Министерския съвет от 25.04.2019 г. обявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти
за учебната 2019 – 2020 г. (приложение), като в срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“
кандидатите подават следните документи: 1. заявление до ректора за участие в конкурса (свободен
текст); 2. автобиография (европейски образец); 3.
диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея
(ксерокопие и оригинал); 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена
от чуждестранно висше училище; 5. мотивационно
писмо за участие в конкурса (свободен текст); 6.
медицинско свидетелство; 7. други документи,
удостоверяващи интересите и постиженията им в
съответната научна област; 8. документ за платена
такса за участие в кандидатдокторантския конкурс
100 лв. – плащането се извършва в Общинска
банка в Първи учебен корпус. Всички документи
се представят приложени в папка. Документите
се приемат в стая 106, ректорат, тел. 073/588 566.
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Области на висше образование, професионални
направления и докторски програми

Форма на обучение
Р.О.
З.О.
брой места брой места

Приложение
Шифър

1. Педагогически науки
1.2. Педагогика
Методикa на обучението в началните класове (Методика на обучението
по български език и литература)
Методикa на обучението в началните класове (Методика на обучението по математика)
Специална педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)
Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика)
1.3. Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика и информатика
Методика на обучението по математика
Методика на обучението по музика
Методика на обучението по техника и технологии
2. Хуманитарни науки
2.1. Филология
Български език
История на българската литература (Българска литература след Освобождението)
История на българската литература (Съвременната българска литература между двете световни войни)
Теория и история на литературата
Фолклористика и етнология
2.2. История и археология
Археология, вкл. нумизматика и епиграфика (Археология)
Археология, вкл. нумизматика и епиграфика (Нумизматика)
Документалистика, архивистика, палеографика, историография и
източникознание (историография)
Документалистика, архивистика, палеографика, историография и
източникознание (архивистика)
Нова и най-нова обща история (Балканска история)
История на България (нова и най-нова българска история)
История на България (средновековна българска история)
Нова и най-нова обща история (нова обща история)
Стара история и тракология
2.3. Философия
История на философията
Социална философия
Съвременни философски теории
3. Социални, стопански и правни науки
3.1. Социология, антропология и науки за културата
Социология
Теория и история на културата
3.2. Психология
Педагогическа и възрастова психология
Психология на труда и професионална психодиагностика
3.3. Политически науки
Политология
3.4. Социални дейности
Организация и управление на социалните дейности

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

2
1

1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1
1

2
1
5
1
2
2

2
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Области на висше образование, професионални
направления и докторски програми

Форма на обучение
Р.О.
З.О.
брой места брой места

3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността
Приложение на новите информационни технологии в PR
3.6. Право
Гражданско и семейно право
Трудово право и обществено осигуряване
Административно право и административен процес
Наказателно право
Наказателен процес
Международно право и международни отношения
Право на Европейския съюз
Застрахователно право
Конституционно право
3.7. Администрация и управление
Икономика и управление/индустрия (стопанско управление)
Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичния сектор)
3.8. Икономика
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера)
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
3.9. Туризъм
Икономика и управление на туризма
4. Природни науки, математика и информатика
4.1. Физически науки
Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси
4.2. Химически науки
Неорганична химия
4.4. Науки за земята
Природна география
4.6. Информатика и компютърни науки
Информатика
5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство
Машини и процеси в леката промишленост
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Електронизация
5.3. Комуникационна и компютърна техника
Компютърни системи, комплекси и мрежи
7. Здравеопазване и спорт
7.4. Обществено здраве
Логопедия
Кинезитерапия
8. Изкуства
8.3. Музикално и танцово изкуство
Хореография
Теория и практика на изпълнителското изкуство
8.4. Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия
ОБЩО:
5919

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

3
2

1

1

1
3

1

1
1
1
1

1

1

2

1

3

1

1
1

1

4
3
4
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758. – Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, обявява конкурси за
прием на редовни и задочни докторанти в Медицинския университет – Варна, за учебната 2019/2020 г. в
рамките на утвърдения брой с Постановление № 241 от 25.04.2019 г. на Министерския съвет по области
на висше образование, професионални направления и докторски програми, както следва:
Шифър

Области на висше образование, професионални направления
и докторски програми

1

2

7.
7.1.

Форми на обучение
редовна

задочна

3

4

Здравеопазване и спорт
Медицина
Акушерство и гинекология

1

Анатомия, хистология и цитология

1

Белодробни болести

1

Вътрешни болести

2

Гастроентерология

1

Епидемиология

1

Медицина на бедствените ситуации

1

Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи)

3

Неврохирургия

1

Нефрология

1

Онкология

2

Ортопедия и травматология

1

Офталмология

1

Педиатрия

7

Професионални заболявания

1

Психиатрия

1

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

2

Урология

2

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

2

Физиотерапия, курортология и рехабилитация

1

Хематология и преливане на кръв

2

Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)

5

1

7.2. Стоматология
Терапевтична стоматология

2

Хирургична стоматология

1

Ортопедична стоматология

7

7.3. Фармация
Фармацевтична химия

1

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

4

7.4. Обществено здраве
Управление на здравни грижи
3.

8

Социални, стопански и правни науки

3.2. Психология
Медицинска психология

2

3.7. Администрация и управление
Организация и управление извън сферата на материалното производство
(по отрасли и подотрасли)

3

1

Общо:

66

4
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Подробна информация относно необходимите
документи за кандидатстване – на интернет страницата на Медицинския университет – Варна,
секция „Научна дейност“, раздел „Конкурси“.
Срокът за подаване на документи е 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки и подаване на документи: Медицински
университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55,
отдел „Докторантско училище“, стаи 318 и 319;
тел.: 052/677-056 и 052/677-083, e-mail: doktorantite.
muvarna@gmail.com, doktorantite@abv.bg.
6542
78. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
от ЗПСК обявява, че през юли 2019 г. са извършени следните продажби: 1. Поземлен имот с
идентификатор 68134.610.862, представл яващ
УПИ X-862, кв. 12Д, м. Суха река-запад, София,
ул. Христаки Павлович № 9, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
продаден на „ЖСП стил“ – ООД, представлявано
от Стефан Начев Стефанов, за 826 000 лв. На
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 165 200 лв. Продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 991 200 лв., изплатени
изцяло от купувача. 2. Самостоятелни обекти
в сграда с идентификатори 68134.304.91.2.4 и
68134.304.91.2.5, представляващи II и III етаж от
сграда, ведно с 38,52 % ид.ч. от общите части
на сградата и толкова ид.ч. от дворното място,
София, бул. Александър Стамболийски № 48
(вход откъм бул. Христо Ботев), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, продадени на „Централ Форум“ – ООД,
представлявано от Красимир Кирилов Георгиев,
за 1 550 000 лв., изплатени изцяло от купувача.
Сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3
от ЗДДС).
6561
127. – Общ ина Асеновг ра д на основа н ие
чл. 25, ал. 4 от ЗОС съобщава, че са издадени
заповеди за отчуждаване на недвижими имоти на основание чл. 25, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 21, ал. 1 от ЗОС, които ще бъдат засегнати
при реализация на обект „Довеждащи пътища
(локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнати имоти от/до реконструиращото се трасе на
път II-86, в участъка „Пловдив – Асеновград“
от км 14+860 до км 25+150“, попадащи на територията на общините Асеновград, Куклен и
„Родопи“ в област Пловдив, съгласно одобрен със
Заповед № ДС-12-1 от 8.01.2019 г. на областния
управител на област Пловдив и влязъл в сила
ПУП – ПП (парцеларен план), както и с оглед
наличие на общински нужди, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, както следва:
1. Заповед № А-1537 от 23.07.2019 г. на кмета на
община Асеновград за отчуждаване на част с
площ 99 кв. м от ПИ с КИ 99088.12.57 по КККР
на кв. Долни Воден, с адрес: кв. Долни Воден,
местност Юлешика, целият с площ 3783 кв. м,
ТПТ: земеделска, НТП: друг вид нива, номер по
предходен план: 012028, при граници: 99088.12.38,
99088.12.27, 99088.12.56, 99088.12.61, собственост
на „Бас Ауто – Партс“ – ЕООД, представлявано
от управителя Абдулкадир Бас, като определе-
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ното обезщетение е в размер 263 лв. Управителят Абдулкадир Бас не е намерен на адреса на
управление на „Бас Ауто – Партс“ – ЕООД. 2.
Заповед № А-1127 от 10.06.2019 г. на кмета на
община Асеновград за отчуждаване на част с
площ 89 кв. м от ПИ с КИ 99088.19.9 по КККР
на кв. Долни Воден, с адрес: кв. Долни Воден,
местност Бахчалъка, целият с площ 2160 кв. м,
ТПТ: земеделска, НТП: дру г вид нива, номер по предходен план: 019009, при граници:
99088.19.25, 99088.19.24, 99088.19.42, 99088.19.10,
99088.19.8, собственост на н-ци на Димитър
Лазаров Георгиев (Димитър Попов Лазаров).
За наследници те и съсобст веници Нед ялка
Василева Михайлова, притежаваща 1/36 ид.ч.
от имота, и Костадин Трифонов Михайлов,
притежаващ 1/36 ид.ч. от имота, определеното
обезщетение е в размер 6,56 лв. за всеки от
тях. Лицата не са намерени на настоящия и
постоянния им адрес. 3. Заповед № А-1130 от
10.06.2019 г. на кмета на община Асеновград за
отчуждаване на част с площ 96 кв. м. от ПИ с
КИ 99088.19.10 по КККР на кв. Долни Воден, с
адрес: кв. Долни Воден, местност Бахчалъка,
целият с площ от 2352 кв. м, ТПТ: земеделска,
НТП: друг вид нива, номер по предходен план:
019010, при граници: 99088.19.24, 99088.19.23,
99088.19.42, 99088.19.11, 99088.19.9, собственост
на н-ци на Лазар и Велика Савакчиеви. За наследниците и съсобственици Иван Благовест
Лазаров, притежаващ 1/24 ид.ч. от имота, и
Михаела Благовест Лазарова, притежаваща 1/24
ид.ч. от имота, определеното обезщетение е в
размер 10,62 лв. за всеки от тях. Лицата не са
намерени на настоящия и постоянния им адрес.
Обезщетенията ще бъдат преведени по сметка
на Община Асеновград в „Инвестбанк“ – АД,
клон Асеновград. Заповедите подлежат на обжалване пред Административния съд – Пловдив,
чрез Община Асеновград в 14-дневен срок от
обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6556
87. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за застрояване за ПИ с № 03504.198.48
с цел промяна на предназначението на земеделска
земя за неземеделски нужди – „селскостопанска
сграда – животновъден обект, гаражни помещения и склад за селскостопанска продукция“,
с възлож ител Георги Здравков Василев. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Белица, с адрес:
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
6570
1. – Община Кнежа на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за ПУП – ПРЗ за обект: „Промяна
с цел включване в регулация на кв. 63 и 64 в границите на с. Еница, община Кнежа, област Плевен“, разрешен за изработване с Решение № 648
по протокол № 60 от заседание на 31.07.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Кнежа. Проектът се
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намира в стая № 301, ет. 3 на общината и може
да бъде прегледан всеки работен ден от 9 до
12 ч. и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
стая № 101 – ОЦУИГ, на общината. 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“.
6543
25. – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за трасета на
електропровод и водопровод, захранващи част
от ПИ с идентификатор 53285.23.3 (проектен
53285.23.15) по КККР на землище на с. Овчеполци, община Пазарджик. Трасетата на електропровода и водопровода започват от съществуващи
трасета от друг проект в имот с идентификатор
53285.30.12 – с НТП – за друг вид застрояване,
насочват се на северозапад в границите на ПИ с
идентификатор 53285.23.10 – НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, като сервитутите
на трасетата се припокриват, до достигането
на ПИ с идентификатор 53285.23.3 (проектен
53285.23.15), който следва да бъде захранен, съгласно изчертаните с червено и синьо трасета,
сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Дължината на проектните трасета е около 383 м –
общинска и частна собственост. Засегнатата
площ е 0,819 дка – общинска публична и частна
собственост. Проектът е изложен в общината,
ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересу ваните лица
могат да направят писмени възражения до общинската администрация по проекта.
6540

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор в Районната прокуратура – Севлиево,
против Наредбата за изграждане и опазване
на зелената система на територията на община Севлиево, приета от Общинския съвет –
гр. Севлиево, с Решение № 155 от 17.09.2008 г.,
като се иска отмяната є като незаконосъобразна, въз основа на който е образувано адм.д.
№ 198/2019 г. по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 9.10.2019 г. от 10,45 ч.
6549
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор в Районната прокуратура – Габрово,
против Наредбата за опазване на обществения
ред, безопасността на движението и сигурността
на гражданите на територията на община Трявна, приета от Общинския съвет – гр. Трявна,
с Решение № 39 от 25.03.2010 г., като се иска
отмяната є като незаконосъобразна, въз осно-
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ва на който е образувано адм.д. № 184/2019 г.
по описа на Административния съд – Габрово,
насрочено за 9.10.2019 г. от 10,45 ч.
6550
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл.181, ал.1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Ок ръж ната прок у рат у ра – Кърд жа ли, на
разпоредбите на чл. 9, т. 3 и чл. 33, ал. 2 от
Наредба № 1 за опазване на обществения ред,
поддържане на чистотата на населените места и
ползване на общинската собственост в община
Кирково, приета с Решение № 39 от 24.01.2000 г.
на Общинския съвет – гр. Кирково. По оспорването е образувано адм. дело № 290/2019 г. на
Административния съд – Кърджали. Същото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 20.11.2019 г. от 10,15 ч.
6551
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 76,
ал. 1 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано
гр. д. № 1722/2018 г. по описа на съда по предявено на 13.11.2018 г. мотивирано искане на
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ.
Ищецът – Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ
131463734, със съдебен адрес Бургас, ул. Филип
Ку тев № 26А, е предявил против ответника
Николай Емилов Петров искове за отнемане
в полза на държавата на имущество на обща
стойност 205 882,01 лв., за което не са установени
законни източници на средства, както следва:
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Николай
Емилов Петров:
– сумата в размер 33 230 лв., представляваща
пазарна стойност на отчужден недвижим имот,
намиращ се в к.к. Слънчев бряг-запад;
– сумата в размер 5930 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Алфа Ромео“, модел
„166“ с рег. № ВН3621ВС;
– сумата в размер 5020 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „А
170 ЦДИ“ с рег. № ВН2151ВТ;
– сумата в размер 3750 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6“ с
рег. № ВН7294ВТ;
– сумата в размер 16 160 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“ 525 И с рег.
№ А0923МС;
– сумата в размер 6890 лв., представляваща
разликата между пазарната цена при продажбата на автомобил „Мерцедес“ С 350 с рег.
№ А8208МС и автомобил „Мерцедес“ ЦЛС 350
с рег. № А7464МТ;
– сумата в размер 11 910 лв., представляваща
разликата между пазарната цена при продажбата на автомобил „Мерцедес“ ЦЛС 350 с рег.
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№ А7464МТ и стойността на придобития лек
автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № А9813МТ;
– сумата в размер 5650 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген Голф“ с
рег. № А9813МТ.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Николай Емилов
Петров:
– лек автомобил „Кадилак“, модел „БЛС 1,9Д“
с рег. № ВН8757ВМ, рама № YSCFB46WX82300192,
двигател № КТМ47040, дата на първоначална
регистрация 11.01.2008 г., придобит с договор
за покупко-продажба от 24.07.2009 г.; настояща
стойност на автомобила – 8400 лв.;
– лек автомобил „Ауди“, модел „А6“ с рег.
№ ВН2834ВТ, рама WAUZZZ4BZWN011899, дата
на първоначална регистрация 26.06.1997 г., придобит с договор на немски език от 29.06.2012 г.
за су мата 100 евро с левова равностойност
195,58 лв.; настояща стойност на автомобила – 3420 лв.;
– сумата в размер 35 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка на граждани
и домакинства в левове с IBAN BG 07 UBBS
8002 1056 4207 30 в банка „ОББ“ – АД;
– сумата в размер 16 524,84 лв., представляваща непреобразувани вноски от проверяваното
лице по разплащателна сметка на граждани и
домакинства в левове с IBAN BG 07 UBBS 8002
1056 4207 30 в банка „ОББ“ – АД;
– сумата в размер 21 883,89 лв., представляваща вноски от проверяваното лице по разплащателна сметка на граждани и домакинства в
левове с IBAN BG 07 UBBS 8002 1056 4207 30 в
банка „ОББ“ – АД;
– сумата в размер 2200 лв., представляваща
вноски от проверяваното лице по разплащателна
сметка на граждани и домакинства в левове
с IВAN BG 07 UBBS 8002 1056 420730 банка
„ОББ“ – АД;
– сумата в размер 2539 лв., представляваща
вноски от проверяваното лице по картова сметка в левове по издадена дебитна карта „Виза“
с IBAN BG 42 RZBB в банка „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД;
– сумата в размер 20 843,46 лв., представляваща вноски от проверяваното лице по картова
сметка в левове по издадена дебитна карта „Виза“
с IBAN BG 42 RZBB в банка „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД;
– сумата в размер 1553,46 лв., представляваща
вноски от проверяваното лице по картова сметка в левове по издадена дебитна карта „Виза“
с IBAN BG 42 RZBB в банка „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
получена сума от трето лице по картова сметка в левове по издадена дебитна карта „Виза“
с IBAN BG 42 RZBB в банка „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД;
– сумата в размер 30 500 лв., представлява ща п рех върлена су ма о т сме т к а с IBA N
BG07UBBS80021056420730 по спестовен влог в
левове с IBAN BG 21 IORT 8128 4009 7357 00 в
„Инвестбанк“ – АД;
– сумата в размер 1790 лв., представляваща
внесена сума на каса по спестовен влог в ле-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

вове с IBAN BG 21 IORT 8128 4009 7357 00 в
„Инвестбанк“ – АД;
– сумата в размер 851,16 лв., представляваща
вноски от проверяваното лице по спестовен влог
на граждани и домакинства в левове с IBAN
BG 75 BPBI 7942 4053 9920 01 в банка „Юробанк
България“ – АД;
– сумата в размер 6701,20 лв., представляваща получена сума от трето лице по спестовен
влог на граждани и домакинства в левове с
IBAN BG 75 BPBI 7942 4053 9920 01 в „Юробанк
България“ – АД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 27.11.2019 г. от 13,30 ч. В
двумесечен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд по настоящото дело.
6553
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 76,
ал. 1 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 1915/2017 г. по описа на съда по предявено на
22.12.2017 г. мотивирано искане на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание по чл. 74, ал. 2 ЗОПДНПИ. Ищецът – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ 131463734,
със съдебен адрес Бу ргас, ул. Филип Ку тев
№ 26А, е предявил против ответника Желязко
Неделчев Желязков искове за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
291 579,08 лв., за което не са установени законни
източници на средства, както следва:
От Желязко Неделчев Желязков на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от
ЗОПДНПИ:
– су мата в размер 50 0 0 л в., п редс та вл яв а щ а ра вно с т ой но с т т а н а п ри до би т и т е о т
п роверявано т о лице на 31.01.20 07 г. и впо следствие отчуждени 50 дружествени дяла от
капитала на контролираното юридическо лице
„КСК – 1“ – ЕООД, ЕИК 102865096, към датата
на отчуждаване – 13.01.2009 г.
От Желязко Неделчев Желязков на основание
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ:
– сумата в размер 9779,15 лв., представляваща
вземане от трето лице съгласно молба за вписване на възбрана, отбелязване или заличаване
на частен съдебен изпълнител peг. № 804 № 60,
том 2, вх. peг. № 1883/16.05.2008 г. на съдия по
вписванията при Кюстендилския районен съд, за
която е установено, че няма извършено погашение и върху която в полза на КОНПИ е наложен
запор по изпълнително дело № 20178040400435
от ЧСИ рег. № 804;
– сумата в размер 4280 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в левове № 21061603, открита в „Банка
ДСК“ – ЕАД, на 5.06.2013 г. с титуляр ЕТ „Джи
Ен Джи – Желязко Желязков“, ЕИК 102258445;
– сумата в размер 7900 лв., представляваща вноски от трети лица по сметка с IBAN
BG20BPBI79371047356501 с тит ул яр Жел язко
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Неделчев Желязков, открита на 30.07.2004 г. в
„Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 6100 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в „Юробанк България“ – АД, на търговски предприятия в левове с IBAN BG90BPBI79371016885601,
с титуляр Желязко Неделчев Желязков в качеството му на ЕТ „Джи Ен Джи – Желязко
Желязков“, БУЛСТАТ 102258445;
– сумата в размер 12 211,50 лв., представляваща касови вноски и преведена сума от
лична сметка на проверяваното лице с IBAN
BG 9 0BPBI79371016885601 по ра зп ла щат ел на
сметка на търговски предприятия в левове с
IBA N BG43BPBI79371014634301 в „Юроба н к
България“ – АД, открита на 31.07.2007 г., с титуляр контролираното юридическо лице „Еко
ресурс“ – ЕООД, ЕИК 102867293;
– сумата в левова равностойност в размер
6558,94 лв., представляваща касови вноски по
разплащателна сметка на физически лица в евро
с IBAN BG29FINV915010EUR0BY WR в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Желязко
Неделчев Желязков, открита на 27.09.2005 г.;
– сумата в размер общо 26 005 лв., представляваща касови вноски по разплащателна
сметка на физически лица в левове с IBAN
BG72FIN V915010BGN0D6UF в „Първа инвест иц ионна ба нка“ – А Д, с т и т ул я р Жел язко
Неделчев Желязков, ЕГН 7301200440, открита
на 7.12.2005 г.;
– сумата в размер общо 206 470 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна сметка на физически лица в левове
с IBAN BG72FINV915010BGN0D6UF в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Желязко Неделчев Желязков, открита на 7.12.2005 г.;
– сумата в размер общо 7274,49 лв., представляваща разлика от предоставена и върната сума към трети лица по разплащателна
сметка на физически лица в левове с IBAN
BG72FINV915010BGN0D6UF в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Желязко Неделчев
Желязков, открита на 7.12.2005 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 4.12.2019 г. от 13,30 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на настоящото обявление третите
заинтересовани лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото, предмет на
отнемане в настоящия процес, могат да встъпят
в делото, като предявят съответния иск пред
Бургаския окръжен съд по настоящото дело.
6552
Разградският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 198/2019 г. по предявено на
28.06.2019 г. мотивирано искане от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото иму щество
чрез председателя Пламен Георгиев Димитров
срещу Илхан Ахмед Хасан, ЕГН 8302015026, с
постоянен и настоящ адрес: с. Ясеновец, община
Разград, област Разград, ул. Драва № 18, и Сейнур Динчер Хасан, ЕГН 8507105074, с постоянен
и настоящ адрес: с. Ясеновец, община Разград,
област Разград, ул. Драва № 18, на стойност 52
860,43 лв., формирана като сбор от следните
компоненти:
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Илхан Ахмед Хасан, ЕГН
8302015026, и Сейнур Динчер Хасан, ЕГН 8507105074:
лек автомобил, марка „Опел“, модел „Вектра“,
с рег. № РР 0150 ВК, рама № W0L0JBF19Y1166460,
двигат ел без №, дата на п ърва рег ист рац и я – 12 .0 7.2 0 0 0 г., п ри до би т с дог овор о т
18.05.2017 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Илхан Ахмед
Хасан, ЕГН 8302015026, и Сейнур Динчер Хасан,
ЕГН 8507105074:
сума в размер 3700 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „БМВ“, модел „320 И“, с
рег. № РР 0491 АР, дата на първа регистрация
5.05.1993 г., отчужден с договор от 17.08.2009 г.;
сума в размер 844,17 лв., представляваща
непреобразуван остатък от пазарната стойност
към датата на отчуждаване на лек автомобил,
марка „Рено“, модел „Еспейс“, с рег. № РР 2412
АР, отчужден с договор от 2.08.2010 г.;
сума в размер 2800 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел
„Е 300 Д“, с рег. № РР 4390 АР, дата на първа
регистрация – 15.05.1996 г., отчужден с договор
от 13.10.2010 г.;
сума в размер 2400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 230“,
с рег. № РР 9174 АР, дата на първа регистрация
29.07.1996 г. отчужден с договор от 1.11.2011 г.
сума в размер 2400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „530
Д“ с рег. № РР 8913 АТ, дата на първа регистрация – 1.07.1999 г., отчуж ден с договор от
9.11.2017 г.
сума в размер 2000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на товарен автомобил, марка „Фиат“, модел
„Дукато“, с рег. № РР 5428 ВА, дата на първа
регистрация – 23.06.2000 г., отчужден с договор
от 27.01.2016 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Сейнур Динчер
Хасан, ЕГН 8507105074:
сума общо в размер 8769,98 лв., представляваща получени и непреобразувани парични
преводи от трети лица;
сума общо в размер 28 946,28 лв., представляваща лични вноски по спестовна сметка в
евро IBAN BG 72 TTBB 94004627016363 в „СЖ
Експресбанк“ – АД, с титуляр Сейнур Динчер
Хасан, нетрасферирани по други банкови сметки
и непреобразувани в друго имущество.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 10.12.2019 г. от 9,30 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат да
предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
6554
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Русенският окръжен съд на основание чл. 7б,
ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано
гражданско дело № 185/2018 г. по искова молба с вх. № 2877/12.03.2018 г. от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество срещу
Владимир Бончев Ганев, ЕГН 8710315284, с постоянен адрес: Русе, ул. Никола Йонков Вапцаров
№ 22, вх. 1, ет. 7, ап. 34; „Армал“ – ЕООД, ЕИК
203200093, със седалище и адрес на управление:
Разград, ул. Вит № 11, с представляващ Владимир Бончев Ганев, ЕГН 8710315284; „Какаманга“ – ЕООД, ЕИК 203552027, със седалище и
адрес на управление: Разград, ул. Вит № 11, с
представляващ Владимир Бончев Ганев, ЕГН
8710315284; „Ламав“ – ЕООД, ЕИК 203169089,
със седалище и адрес на у правление: Русе,
ул. Студен кладенец № 37, вх. 2, ет. 4, ап. 12,
с представляващ Шенол Сабри Махмуд, ЕГН
6801045289, с което на основание чл. 74, ал. 1 от
ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 ПЗР
от ЗПКОНПИ и Решение № 128 от 7.03.2018 г.
на К ПКОНПИ е пред явено искане да бъде
постановено решение за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество
на стойност 4 144 767,65 лв., както следва:
І.1. От Владимир Бончев Ганев, ЕГН 8710315284,
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.):
равностойността на наличните 5 дружествени дяла по 1 лв. всеки в общ размер 5 лв. в
капитала на „Армал“ – ЕООД, ЕИК 203200093;
равностойността на наличните 5 дружествени
дяла по 1 лв. всеки в общ размер 5 лв. в капитала на „Какаманга“ – ЕООД, ЕИК 203552027.
І.2. От Владимир Бончев Ганев, ЕГН 8710315284,
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
и 72 от ЗОПДНПИ (отм.):
су мата от прода жбата на 5 дру жествени
дяла в общ размер 500 лв. в капитала на „Ламав“ – ЕООД, ЕИК 203169089.
І.3. От Владимир Бончев Ганев, ЕГН 8710315284,
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.): 10 бр. налични МПС на
обща стойност по пазарни цени към настоящия
момент 31 200 лв., както следва:
1. лек автомобил „Фолксваген Поло 1,4 ТД“,
рег. № Р 1813 АМ, рама № WVWZZZ9NZ3D051068,
двигател № AMF192159, дата на първа регистрация – 8.08.2002 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2500 лв.;
2. лек автомобил „Сеат Кордоба“, рег. № Р
3955 АМ, рама № VSSZZZ6K ZTR043389, двигат ел № 1F192470, дата на п ърва рег ис т рация – 9.04.1996 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 1500 лв.;
3. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ Р 4331 АМ, рама № W V WZZZ3BZWP025369,
двигател № AFN046265, дата на първа регистраци я – 17.06.1997 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1800 лв.;
4. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № Р
4537 А М, рама № W0L0JBF35Y7065103, двигател – без номер, дата на първа регист рация – 11.04.2000 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.;
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5. лек автомобил „БМВ 318 ТДС“, рег. № Р
4743 АМ, рама № WBACF51090EV47260, двигател № 174Т180578714, дата на първа регистрация – 30.06.1997 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4000 лв.;
6. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ Р 4964 АМ, рама № W V WZZZ3BZ2E384743,
двигател № AKN094151, дата на първа регистрация – 25.03.2002 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3500 лв.;
7. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ Р 8650 АМ, рама № W V WZZZ1HZRP673083,
двигател – без номер, дата на първа регистрация – 3.08.1994 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 900 лв.;
8. лек автомобил „Мерцедес МЛ 400 ЦДИ“,
рег. № Р 9371 АМ, рама № WDC1631281X770111,
двигател № 62896340016210, дата на първа регистрация – 19.04.2002 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 8500 лв.;
9. лек автомобил „Мерцедес Е 220 ЦДИ“,
рег. № Р 9919 АМ, рама № WDB2100061В047924,
двигател № 61196130181247, дата на първа регистрация – 19.04.2000 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3500 лв.;
10. лек а вт омоби л „Д ж и п Черок и“, рег.
№ Р 0319 А Н, рама № 1J4FJN8M2TL269478,
двигател № 0 0810, дата на п ърва рег ист рация – 6.08.1997 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.
І.4. От Владимир Бончев Ганев, ЕГН 8710315284,
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
и 72 от ЗОПДНПИ (отм.) – суми от продажби
на МПС в общ размер 452 667,70 лв.
ІІ.1. От „Армал“ – ЕООД, ЕИК 203200093, на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.): 296 бр. налични МПС, собственост на „Армал“ – ЕООД, на
обща стойност по пазарни цени към настоящия
момент 1 289 000 лв., както следва:
1. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № Т
8387 МТ, рама № W0L0AHL0855153352, дата на
първа регистрация – 4.05.2005 г., придобит на
1.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6500 лв.;
2. лек автомобил „Пежо 306“, рег. № Т 8391
М Т, ра ма № V F 37A N F T F 33134 0 4 4, дат а н а
първа регистрация – 23.10.2000 г., придобит на
1.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
3. товарен автомобил „Фиат Дукато“, рег.
№ РР 2611 АХ, рама № ZFA23000005910167, дата
на първа регистрация – 3.05.2000 г., придобит
на 2.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 10 500 лв.;
4. товарен автомобил „Пежо Партнер“, рег.
№ РР 2625 АХ, рама № VF35BA9AD60101639, дата
на първа регистрация – 20.04.1998 г., придобит
на 5.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
5. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР 2635
А Х, рама № WAUZZZ4FF45N020758, дата на
първа регистрация – 21.07.2004 г., придобит на
2.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6000 лв.;
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6. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР 2701
А Х, рама № WAUZZZ8DZ WA161106, дата на
първа регистрация – 18.02.2000 г., придобит на
3.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
7. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 2808 АХ, рама № W V WZZZ3BZ3E237488,
дата на първа регистрация – 20.01.2003 г., придобит на 8.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4000 лв.;
8. лек автомобил „Мицубиши Паджеро“, рег.
№ РР 1033 ВВ, рама № JMB0NV240VJ005455, дата
на първа регистрация – 18.03.1997 г., придобит
на 9.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
9. лек автомобил „Крайслер Вояджер“, рег.
№ РР 2869 АХ, рама № 1C8GYN3724Y120868, дата
на първа регистрация – 28.11.2003 г., придобит
на 9.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
10. лек автомобил „Ланд Ровър Фриландер“,
рег. № РР 1035 ВВ, рама № SALLNAAE25A446338,
дата на първа регистрация – 1.10.2004 г., придобит на 9.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 6500 лв.;
11. лек автомобил „Алфа Ромео 156“, рег. № РР
3056 АХ, рама № ZAR93200001384189, дата на
първа регистрация – 28.02.2005 г., придобит на
14.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
12. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 3061 АХ, рама № W V WZZZ3BZWP082092,
дата на първа регистрация – 31.07.1997 г., придобит на 15.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1500 лв.;
13. товарен автомобил „Фиат Дукато“, рег.
№ РР 3138 АХ, рама № ZFA24400007600173, дата
на първа регистрация – 6.04.2005 г., придобит на
12.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 15 500 лв.;
14. лек автомобил „Мерцедес А 160“, рег. № РР
3141 АХ, рама № WDB1681331J677485, дата на
първа регистрация – 13.09.2001 г., придобит на
17.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
15. лек автомобил „Мицубиши Паджеро“,
рег. № РР 1046 ВВ, рама № V264003640, дата на
първа регистрация – 23.10.2002 г., придобит на
16.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8000 лв.;
16. лек автомобил „Мерцедес ЦЛК 270 ЦДИ“,
рег. № РР 3171 АХ, рама № WDB2093162F073593,
дата на първа регистрация – 1.09.2003 г., придобит на 19.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7300 лв.;
17. лек автомобил „Сузуки Гранд Витара“, рег.
№ РР 3173 АХ, рама № JSAHTX92V00170963, дата
на първа регистрация – 7.08.2006 г., придобит на
19.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 14 500 лв.;
18. лек автомобил „Форд Фокус“, рег. № РР
3174 АХ, рама № WF0NXXGCDNYB88269, дата
на първа регистрация – 17.01.2000 г., придобит
на 19.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
19. лек автомобил „БМВ 520 И“, рег. № РР
3176 АХ, рама № WBADR11000GT05322, дата на
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първа регистрация – 24.03.2000 г., придобит на
16.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
20. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
3197 АХ, рама № W0L000058V5297623, дата на
първа регистрация – 12.08.1997 г., придобит на
19.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1000 лв.;
21. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР 3202
А Х, рама № WAUZZZ4A ZTN052344, дата на
първа регистрация – 29.01.1996 г., придобит на
22.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
22. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
3203 АХ, рама № W0L0JBF3511097337, дата на
първа регистрация – 14.03.2001 г., придобит на
21.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
23. лек автомобил „Алфа Ромео 159“, рег. № РР
3258 АХ, рама № ZAR93900007227673, дата на
първа регистрация – 31.07.2008 г., придобит на
23.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 7500 лв.;
24. лек автомобил „Ленд Ровър Рейндж Ровър“,
рег. № РР 3259 АХ, рама № SALLMAMC46A202063,
дата на първа регистрация – 2.06.2005 г., придобит на 23.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 14 500 лв.;
25. лек автомобил „Тойота Ленд Круизер“, рег.
№ РР 2004 АХ, рама № JT111GJ9500129123, дата
на първа регистрация – 1.09.1999 г., придобит на
23.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8500 лв.;
26. товарен автомобил „Ивеко 35Ф“, рег. № РР
3296 АХ, рама № ZCFC3550002810216, дата на
първа регистрация – 1.01.1987 г., придобит на
24.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
27. лек автомобил „Ланд Ровър Фриландер“,
рег. № РР 2006 АХ, рама № SALLNABE71A301855,
дата на първа регистрация – 15.12.2000 г., придобит на 22.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4500 лв.;
28. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
3298 АХ, рама № W0L000051V2097931, дата на
първа регистрация – 17.01.1997 г., придобит на
23.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1000 лв.;
29. лек автомобил „Сузуки Витара“, рег. № РР
3345 АХ, рама № JSAETD11V00100882, дата на
първа регистрация – 26.04.1995 г., придобит на
26.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
30. лек автомобил „Киа Карнавал“, рег. № РР
3374 АХ, рама № KNEUP751336355291, дата на
първа регистрация – 20.02.2003 г., придобит на
26.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
31. лек автомобил „Опел Зафира“, рег. № РР
33 76 АХ, рама № W0L0TGF7512108163, дата на
първа регистрация – 28.12.2000 г., придобит на
26.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
32. лек автомобил „Мерцедес Вито“, рег. № РР
3378 АХ, рама № WDF63970313032997, дата на
първа регистрация – 6.04.2004 г., придобит на
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29.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент 7500 лв.;
33. лек автомобил „Мерцедес Спринтер“, рег.
№ РР 3447 АХ, рама № WDB9036621R676202, дата
на първа регистрация – 22.06.2004 г., придобит
на 29.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 11 500 лв.;
34. лек автомобил „Воксхол Вектра“, рег. № РР
3458 АХ, рама № W0L0ZCF6848075677, дата на
първа регистрация – 7.05.2004 г., придобит на
2.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6000 лв.;
35. лек автомобил „Фолксваген Шаран“, рег.
№ РР 3584 АХ, рама № W V WZZZ7MZW V030151,
дата на първа регистрация – 3.12.1997 г., придобит на 1.02.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3500 лв.;
36. лек автомобил „Опел Фронтера“, рег. № РР
3588 АХ, рама № SED53MWL4RV612271, дата на
първа регистрация – 29.11.1993 г., придобит на
1.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
37. лек автомобил „Крайслер Вояджер“, рег.
№ РР 3591 АХ, рама № 1C4GYN2C1XU151623, дата
на първа регистрация – 29.06.2000 г., придобит
на 1.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
38. лек автомобил „БМВ 318“, рег. № РР
3614 АХ, рама № WBACC510X0CG76177, дата на
първа регистрация – 15.01.1996 г., придобит на
1.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
39. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 3650 АХ, рама № W V WZZZ3BZYE254223,
дата на първа регистрация – 14.01.2000 г., придобит на 7.02.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3000 лв.;
40. лек автомобил „Мерцедес Ц 200 ЦДИ“, рег.
№ РР 3654 АХ, рама № WDB2030071F452044, дата
на първа регистрация – 1.07.2003 г., придобит на
7.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
41. лек автомобил „Нисан Алмера“, рег. № РР
3682 АХ, рама № VSKTDAV10U0019170, дата на
първа регистрация – 24.01.2001 г., придобит на
6.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3300 лв.;
42. лек автомобил „Рено Лагуна“, рег. № РР
3686 АХ, рама № VF1KG0N0525697131, дата на
първа регистрация – 5.12.2001 г., придобит на
16.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
43. лек автомобил „Рено Еспейс“, рег. № РР
3717 АХ, рама № VF8JE0E0522944526, дата на
първа регистрация – 1.09.2000 г., придобит на
9.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
44. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 3721 АХ, рама № W V WZZZ3BZXE299121,
дата на първа регистрация – 13.01.1999 г., придобит на 6.02.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
45. лек автомобил „Шкода Октавия“, рег. № РР
3761 АХ, рама № TMBCS41Z452094035, дата на
първа регистрация – 9.06.2005 г., придобит на
10.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
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46. лек автомобил „Фиат Улисе“, рег. № РР
3765 АХ, рама № ZFA17900013023687, дата на
първа регистрация – 27.11.2002 г., придобит на
9.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
47. лек автомобил „Мерцедес Ц 200 ЦДИ“, рег.
№ РР 3780 АХ, рама № WDD2042071F398929, дата
на първа регистрация – 9.10.2009 г., придобит на
11.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 16 000 лв.;
48. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
3797 АХ, рама № W0L0J0JBF35W7013832, дата
на първа регистрация – 9.10.1997 г., придобит на
12.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
49. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР 3822
А Х, рама № WAUZ Z Z 8E12 A022035, дата на
първа регистрация – 15.03.2002 г., придобит на
12.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
50. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
3866 АХ, рама № W0L000051T2542547, дата на
първа регистрация – 19.01.1996 г., придобит на
16.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
51. лек автомобил „Мерцедес Спринтер“, рег.
№ РР 3873 АХ, рама № WDB903663R221627, дата
на първа регистрация – 17.08.2001 г., придобит на
13.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 10 000 лв.;
52. товарен автомобил „Форд Транзит“, рег.
№ РР 3874 АХ, рама № WF0LXXGBVLPJ48395,
дата на първа регистрация – 13.07.1993 г., придобит на 16.02.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3500 лв.;
53. товарен автомобил „Форд Фиеста Куриер“,
рег. № РР 3949 АХ, рама № WF03XXBAJ3XM78030,
дата на първа регистрация – 9.12.1999 г., придобит на 20.02.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
54. лек автомобил „Мерцедес Ц 220“, рег. № РР
3954 АХ, рама № WDB20212111F314408, дата на
първа регистрация – 13.10.1995 г., придобит на
20.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
55. лек автомобил „Рено Клио“, рег. № РР
3958 АХ, рама № VF1BB0S0F20898068, дата на
първа регистрация – 30.09.1999 г., придобит на
16.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1200 лв.;
56. лек автомобил „Рено Лагуна“, рег. № РР
3963 АХ, рама № VF1BG0G0629341581, дата на
първа регистрация – 28.07.2003 г., придобит на
20.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
57. лек автомобил „Мерцедес Е 300“, рег. № РР
3965 АХ, рама № WDB1241311С022591, дата на
първа регистрация – 13.08.1993 г., придобит на
20.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
58. лек автомобил „Мерцедес С 320“, рег. № РР
3998 АХ, рама № WDB2200651A199001, дата на
първа регистрация – 13.03.2001 г., придобит на
19.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6500 лв.;
59. лек автомобил „БМВ 520 И“, рег. № РР
4009 АХ, рама № WBANA31040B024614, дата на
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първа регистрация – 31.01.2005 г., придобит на
20.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 9500 лв.;
60. лек автомобил „Фолксваген Каравел“, рег.
№ РР 4013 АХ, рама № W V2ZZZ7HZ7H050992,
дата на първа регистрация – 22.11.2006 г., придобит на 21.02.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 18 500 лв.;
61. лек автомобил „Рено Меган“, рег. № РР
4016 АХ, рама № VF1BA0G0C17624403, дата на
първа регистрация – 18.02.1998 г., придобит на
20.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
62. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
4042 АХ, рама № W0L0TGF08X8031648, дата на
първа регистрация – 12.01.2000 г., придобит на
23.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
63. лек автомобил „Мерцедес Ц 320“, рег. № РР
4043 АХ, рама № WDB2030641A006362, дата на
първа регистрация – 1.01.2000 г., придобит на
19.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 7000 лв.;
64. лек автомобил „Форд Галакси“, рег. № РР
4052 АХ, рама № WF0GXXPSWGXC09043, дата
на първа регистрация – 26.02.1999 г., придобит
на 20.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
65. лек автомобил „Киа Спортидж“, рег. № РР
4053 АХ, рама № KNEJA5525TD000824, дата на
първа регистрация – 17.10.1995 г., придобит на
20.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
66. лек автомобил „Мерцедес А 169 ЦДИ“, рег.
№ РР 4061 АХ, рама № WDB1680071J298159, дата
на първа регистрация – 8.09.1999 г., придобит на
23.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
67. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 4064 АХ, рама № W V WZZZ1HZV W240067,
дата на първа регистрация – 24.04.1997 г., придобит на 20.02.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1500 лв.;
68. лек автомобил „Пежо Боксер“, рег. № РР
4099 АХ, рама № VF3ZBRMRB17340092, дата на
първа регистрация – 30.01.2004 г., придобит на
23.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8000 лв.;
69. лек автомобил „Нисан Примера“, рег. № РР
4105 АХ, рама № SJNBDAP10U0505483, дата на
първа регистрация – 19.04.1995 г., придобит на
23.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1000 лв.;
70. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 4106 АХ, рама № W V WZZZ3BZVE019006,
дата на първа регистрация – 31.01.1997 г., придобит на 20.02.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3000 лв.;
71. лек автомобил „Форд Галакси“, рег. № РР
4109 АХ, рама № WF0GXXPSSG2P32791, дата на
първа регистрация – 25.09.2002 г., придобит на
16.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
72. лек автомобил „Пежо 107“, рег. № РР
4129 АХ, рама № VF3PNCFAC88059598, дата на
първа регистрация – 27.05.2006 г., придобит на
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24.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
73. лек автомобил „Рено Меган“, рег. № РР
4149 АХ, рама № VF1EMRG0630026734, дата на
първа регистрация – 30.04.2004 г., придобит на
23.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
74. лек автомобил „Ягуар С-Тайп“, рег. № РР
4175 АХ, рама № SAJA A01E5YFL52724, дата на
първа регистрация – 28.01.2000 г., придобит на
27.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
75. лек автомобил „Мерцедес Е 270“, рег. № РР
4176 АХ, рама № WDB2093161F092667, дата на
първа регистрация – 18.12.2003 г., придобит на
27.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 7500 лв.;
76. лек автомобил „Рено Еспейс“, рег. № РР
4180 АХ, рама № VF8JE0S0523698887, дата на
първа регистрация – 21.12.2000 г., придобит на
27.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
77. лек автомобил „Форд Галакси“, рег. № РР
4181 АХ, рама № WF0GXXPSSG2S15008, дата на
първа регистрация – 22.04.2002 г., придобит на
2.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
78. лек автомобил „Мерцедес Ванео“, рег.
№ РР 4184 АХ, рама № WDB4147001N213125, дата
на първа регистрация – 1.07.2002 г., придобит на
27.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
79. товарен автомобил „Мерцедес Спринтер“,
рег. № РР 4228 АХ, рама № WDB9036631R184349,
дата на първа регистрация – 14.11.2000 г., придобит на 2.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 9500 лв.;
80. товарен автомобил „Фолксваген Кади“, рег.
№ РР 4272 АХ, рама № W V1ZZZ2KZ7X053298,
дата на първа регистрация – 8.11.2006 г., придобит на 21.02.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7500 лв.;
81. лек автомобил „Фолксваген Туаран“, рег.
№ РР 4277 АХ, рама № W VGZZZ1TZ6W076084,
дата на първа регистрация – 1.12.2005 г., придобит на 2.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7000 лв.;
82. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР 4279
А Х, рама № WAUZZZ4BZWN080228, дата на
първа регистрация – 6.01.1998 г., придобит на
3.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
83. лек автомобил „Крайслер Гранд Вояджер“,
рег. № РР 4283 АХ, рама № 1C4GYN5M8WU534638,
дата на първа регистрация – 2.06.1998 г., придобит на 3.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
84. лек автомобил „Рено Меган Сценик“, рег.
№ РР 4287 АХ, рама № VF1JA020C19119940, дата
на първа регистрация – 29.10.1998 г., придобит
на 2.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
85. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
4289 АХ, рама № W0L0JBF35X7075771, дата на
първа регистрация – 13.09.1999 г., придобит на
5.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
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86. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
4308 АХ, рама № W0L0ZCF6828108512, дата на
първа регистрация – 20.01.2003 г., придобит на
5.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
87. лек автомоби л „Мазда 6“, рег. № РР
4311 АХ, рама № JMZGY19F241143372, дата на
първа регистрация – 25.09.2003 г., придобит на
4.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
88. лек автомобил „Ягуар Даймлер Сикс“, рег.
№ РР 4314 АХ, рама № SAJDK AMD4BP799835,
дата на първа регистрация – 31.07.1997 г., придобит на 5.03.2015 г. за сумата от 1000 евро,
равняващи се на 1955,83 лв., представляваща
действителната цена по сделката. Пазарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.;
89. лек автомобил „Ситроен Ксара“, рег. № РР
4316 АХ, рама № VF7N1DHYF36423576, дата на
първа регистрация – 28.01.1999 г., придобит на
2.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1000 лв.;
90. лек автомобил „Рено Меган Сценик“, рег.
№ РР 4352 АХ, рама № VF1JA1H0524806997, дата
на първа регистрация – 14.08.2001 г., придобит
на 6.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
91. лек автомобил „БМВ 525 И“, рег. № РР
4354 АХ, рама № WBADT420X0GX91641, дата
на първа регистрация – 1.09.2001 г., придобит
на 4.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
92. лек автомобил „Рено Еспейс“, рег. № РР
4382 АХ, рама № VF8JE0A0516043013, дата на
първа регистрация – 27.06.1997 г., придобит на
9.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
93. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
4385 АХ, рама № W0L0ZCF3551065716, дата на
първа регистрация – 23.03.2005 г., придобит на
9.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
94. лек автомобил „Ситроен Ксара“, рег. № РР
4388 АХ, рама № VF7N1DHYF36394804, дата на
първа регистрация – 30.10.1998 г., придобит на
10.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
95. лек автомобил „Ситроен Ц 6“, рег. № РР
4409 АХ, рама № VF7TDUHZJ78003497, дата на
първа регистрация – 1.06.2007 г., придобит на
9.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 11 500 лв.;
96. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 4416 АХ, рама № W V WZZZ1HZTW360404,
дата на първа регистрация – 6.03.1996 г., придобит на 10.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1000 лв.;
97. лек автомобил „Шкода Фабия“, рег. № РР
4419 АХ, рама № TMBJY16Y733854762, дата на
първа регистрация – 7.08.2003 г., придобит на
9.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
98. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 4440 АХ, рама № W V WZZZ3CZ7E060489,
дата на първа регистрация – 22.12.2006 г., придобит на 9.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7500 лв.;
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99. лек автомобил „Фиат Пунто“, рег. № РР
4443 АХ, рама № ZFA17600004798591, дата на
първа регистрация – 25.02.1999 г., придобит на
9.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
100. лек автомобил „Сеат Алахамбра“, рег.
№ РР 4478 АХ, рама № VSSZZZ7MZTV503738,
дата на първа регистрация – 16.08.1996 г., придобит на 11.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
101. товарен автомобил „Мерцедес Спринтер“,
рег. № РР 2033 АХ, рама № WDB9046131R268150,
дата на първа регистрация – 21.08.2001 г., придобит на 10.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 10 000 лв.;
102. лек автомобил „Нисан Терано“, рег. № РР
4492 АХ, рама № VSKTVUR20U0488274, дата на
първа регистрация – 1.03.2002 г., придобит на
11.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
103. лек автомобил „Рено Меган Сценик“, рег.
№ РР 4516 АХ, рама № VF1JA0F0515991449, дата
на първа регистрация – 10.02.1997 г., придобит
на 11.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
104. лек автомобил „Фолксваген Транспортер“,
рег. № РР 4521 АХ, рама № WV2ZZZ70ZTH213031,
дата на първа регистрация – 4.03.1996 г., придобит на 12.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 5000 лв.;
105. лек автомобил „Пежо 206“, рег. № РР
4527 АХ, рама № VF32E8HXF43682766, дата на
първа регистрация – 21.01.2004 г., придобит на
13.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
106. лек автомобил „БМВ 318“, рег. № РР
4532 АХ, рама № WBACE310X0EU35378, дата на
първа регистрация – 3.05.1996 г., придобит на
14.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
107. лек автомобил „БМВ 523 И“, рег. № РР
4577 АХ, рама № WBADD41040BT45447, дата на
първа регистрация – 21.04.1997 г., придобит на
13.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
108. ремарке „Миска“, рег. № РР 0102 ЕА,
рама № КТА07185983, дата на първа регистрация – 28.06.1983 г., придобито на 12.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 1200 лв.;
109. лек автомобил „Пежо 306“, рег. № РР
4583 АХ, рама № VF37ERHYF33309951, дата на
първа регистрация – 1.03.2002 г., придобит на
16.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
110. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
4614 АХ, рама № W0L0TGF08Y5325888, дата на
първа регистрация – 4.08.2000 г., придобит на
17.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
111. лек автомобил „Ровър 75“, рег. № РР
4617 АХ, рама № SARRJSLKRXM104318, дата на
първа регистрация – 26.07.1999 г., придобит на
13.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
112. лек автомобил „Фолксваген Кади“, рег.
№ РР 4619 АХ, рама № W V2ZZZ2KZ4X003948,
дата на първа регистрация – 12.02.2004 г., при-
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добит на 13.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 6500 лв.;
113. лек автомобил „Рено Меган Сценик“, рег.
№ РР 4648 АХ, рама № VF1JA0F0517967689, дата
на първа регистрация – 9.04.1998 г., придобит на
17.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
1 1 4 . т о в а р е н а в т о м о б и л „Ф о л к с в а ген Транспортер“, рег. № РР 4650 А Х, рама
№ WV3ZZZ70ZTH242362, дата на първа регистрация – 20.09.1996 г., придобит на 16.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.;
115. лек автомобил „БМВ 320 Д“, рег. № РР
4654 АХ, рама № WBA AS71070FX72284, дата на
първа регистрация – 18.12.2003 г., придобит на
16.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6500 лв.;
116. лек автомобил „БМВ 330 Д“, рег. № РР
4678 АХ, рама № WBAED91020FX51737, дата на
първа регистрация – 13.06.2003 г., придобит на
20.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6500 лв.;
117. лек автомобил „Ленд Ровър Фриландер“,
рег. № РР 2037 АХ, рама № SALLNABA8XA637447,
дата на първа регистрация – 20.01.1999 г., придобит на 23.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4000 лв.;
118. лек автомобил „Шкода Октавия“, рег.
№ РР 4781 АХ, рама № TMBHP21U132738412, дата
на първа регистрация – 13.03.2003 г., придобит
на 23.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
119. лек автомобил „Мерцедес Ц 200“, рег.
№ РР 4799 АХ, рама № WDB2020801F623550, дата
на първа регистрация – 9.07.1997 г., придобит на
24.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
120. лек автомобил „Фолксваген Поло“, рег.
№ РР 4810 АХ, рама № W V WZZZ6NZXW020320,
дата на първа регистрация – 12.06.1998 г., придобит на 25.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2000 лв.;
121. лек автомобил „Форд Мондео“, рег. № РР
4836 АХ, рама № WF0WXXGBBW2U53256, дата
на първа регистрация – 4.07.2002 г., придобит на
26.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
122. лек автомобил „Мазда 323“, рег. № РР
4890 АХ, рама № JMZBA145201385330, дата на
първа регистрация – 24.09.1996 г., придобит на
23.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1000 лв.;
123. лек автомобил „Мерцедес Е 220“, рег.
№ РР 4894 АХ, рама № WDB2100041A495613, дата
на първа регистрация – 19.06.1998 г., придобит на
28.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
124. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
4911 АХ, рама № W0L0TGF35X8030349, дата на
първа регистрация – 4.01.1999 г., придобит на
26.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
1 2 5 . т о в а р е н а в т о м о б и л „Ф о л к с в а ген Транспортер“, рег. № РР 4918 А Х, рама
№ WV1ZZZ70ZYH066926, дата на първа регистрация – 26.11.1999 г., придобит на 30.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 6500 лв.;
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126. лек автомобил „БМВ 318 И“, рег. № РР
4920 АХ, рама № WBACA91040JF27496, дата на
първа регистрация – 17.09.1996 г., придобит на
30.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
127. товарен автомобил „Форд Транзит“, рег.
№ РР 4921 АХ, рама № SFA AXXBDVASE10685,
дата на първа регистрация – 14.09.1995 г., придобит на 27.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3500 лв.;
128. товарен автомобил „Пежо Боксер“, рег.
№ РР 4927 АХ, рама № VF3233J5215524157, дата
на първа регистрация – 7.09.1998 г., придобит на
30.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
129. лек автомобил „Опел Мерива“, рег. № РР
4939 АХ, рама № W0L0XCE7544084842, дата на
първа регистрация – 10.11.2003 г., придобит на
31.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
130. товарен автомобил „Фиат Дукато“, рег.
№ РР 4956 АХ, рама № ZFA29000000326199, дата
на първа регистрация – 19.08.1993 г., придобит на
20.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 10 000 лв.;
131. лек автомобил „Мерцедес А 160“, рег.
№ РР 4958 АХ, рама № WDB1680331J349490, дата
на първа регистрация – 16.12.1999 г., придобит на
30.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
132. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
4970 АХ, рама № W0L0TGF3528014371, дата на
първа регистрация – 26.10.2001 г., придобит на
2.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
133. лек автомобил „Мерцедес Спринтер“, рег.
№ РР 4974 АХ, рама № WDB9036631R666445, дата
на първа регистрация – 27.05.2004 г., придобит
на 30.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 11 500 лв.;
134. лек автомобил „БМВ 328 ЦИ СЕ“, рег.
№ РР 4990 АХ, рама № WBABM52020JM11043,
дата на първа регистрация – 29.10.1999 г., придобит на 30.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 5000 лв.;
135. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № PP
4993 АХ, рама № WAUZZZ8E33A172696, дата на
първа регистрация – 17.10.2002 г., придобит на
1.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
136. лек автомобил „БМВ 320 Д“, рег. № РР
5013 АХ, рама № WBA AP71020EM05381, дата на
първа регистрация – 6.08.2002 г., придобит на
29.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6500 лв.;
137. лек автомобил „Волво С 80“, рег. № РР
5030 АХ, рама № Y V1TS720211169212, дата на
първа регистрация – 3.08.2001 г., придобит на
6.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
138. лек автомобил „Мерцедес Е 270“, рег.
№ РР 5048 АХ, рама № WDB2112161А493374, дата
на първа регистрация – 5.02.2004 г., придобит
на 1.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 7000 лв.;
139. лек автомобил „Мицубиши Паджеро“, рег.
№ РР 2046 АХ, рама № JMP0NH77W1X006977,
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дата на първа регистрация – 10.08.2001 г., придобит на 2.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7000 лв.;
140. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 5066 АХ, рама № W V WZZZ3BZ4E138338,
дата на първа регистрация – 2.02.2004 г., придобит на 6.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3500 лв.;
141. товарен автомобил „Мерцедес 614 Д“, рег.
№ РР 5092 АХ, рама № WDB6683231N115650, дата
на първа регистрация – 28.09.2004 г., придобит
на 2.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 16 500 лв.;
142. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 5093 АХ, рама № W V WZZZ3BZWE156319,
дата на първа регистрация – 19.12.1997 г., придобит на 7.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1500 лв.;
143. лек автомобил „Форд Фокус“, рег. № РР
5096 АХ, рама № WF0AXXGCDAYK10773, дата
на първа регистрация – 14.08.2000 г., придобит
на 3.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
144. лек автомобил „Опел Зафира“, рег. № РР
5099 АХ, рама № W0L0TGF75X2242745, дата на
първа регистрация – 10.06.1999 г., придобит на
7.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
145. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР
5156 АХ, рама № WAUZZZ8DZ1А062681, дата
на първа регистрация – 13.11.2000 г., придобит
на 3.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
146. лек автомобил „Форд Галакси“, рег. № РР
5159 АХ, рама № WF0GXXPSWGXK11655, дата
на първа регистрация – 19.03.1999 г., придобит
на 3.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
147. лек автомобил „Фолксваген Шаран“, рег.
№ РР 5167АХ, рама № W V WZZZ7MZW016634,
дата на първа регистрация – 3.10.1996 г., придобит на 6.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3000 лв.;
148. лек автомобил „Фолксваген Транспортер“,
рег. № РР 5268 АХ, рама № WV2ZZZ70ZYH104720,
дата на първа регистрация – 25.01.2000 г., придобит на 13.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7000 лв.;
149. лек автомобил „Мерцедес А 170“, рег.
№ РР 5269 АХ, рама № WDB1680081J300011, дата
на първа регистрация – 2.01.1999 г., придобит на
9.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
150. лек автомобил „БМВ 525 Д“, рег. № РР
5283 АХ, рама № WBADP01040GX11037, дата на
първа регистрация – 9.01.2003 г., придобит на
9.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 7000 лв.;
151. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
528 5 АХ, рама № W0L0TGF4825147463, дата на
първа регистрация – 4.03.2002 г., придобит на
10.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
152. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 5323 АХ, рама № W V WZZZ1JZXB070406,
дата па първа регистрация – 16.10.1998 г., при-
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добит на 13.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2000 лв.;
153. ремарке „Хоум Кар“, рег. № РР 3749
АХ, рама № 4089037, дата на първа регистрация – 1.03.1989 г., придобит на 15.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 1500 лв.;
154. лек автомобил „Нисан Примера“, рег.
№ РР 5386 АХ, рама № SJNBCAP11U0099959, дата
на първа регистрация – 22.04.1997 г., придобит
на 23.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
155. лек автомобил „Рено Лагуна“, рег. № РР
5390 АХ, рама № VF1B569LE17815736, дата на
първа регистрация – 27.04.1998 г., придобит на
16.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
156. товарен автомобил „Рено Трафик“, рег.
№ РР 5393 АХ, рама № VF1FLACA62V131365,
придобит на 16.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 5000 лв.;
157. лек автомобил „Опел Зафира“, рег. № РР
5415 АХ, рама № W0L0TGF75Y2193895, дата на
първа регистрация – 7.03.2000 г., придобит на
16.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
158. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № PP
5428 АХ, рама № W0L000036T5119573, дата на
първа регистрация – 1.03.1996 г., придобит на
15.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
159. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР
5462 АХ, рама № WAUZZZ8DZTA210497, дата
на първа регистрация – 3.04.1996 г., придобит на
14.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
160. лек автомобил „Фолксваген Феатон“, рег.
№ РР 5488 АХ, рама № W V WZZZ3DZ48007199,
дата на първа регистрация – 1.06.2004 г., придобит на 20.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7500 лв.;
161. лек автомобил „Мазда Примаси“, рег.
№ РР 5508 АХ, рама № JMZCP19R201160046, дата
на първа регистрация – 20.12.2001 г., придобит
на 20.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
162. лек автомобил „БМВ 316“, рег. № РР
5524 АХ, рама № WBACC51080ES25024, дата на
първа регистрация – 16.01.1997 г., придобит на
17.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
163. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 5552 АХ, рама № W V WZZZ3BZYE133457,
дата на първа регистрация – 1.10.1999 г., придобит на 20.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
164. лек автомобил „БМВ 320 Д СЕ“, рег. № РР
5560 АХ, рама № WBA AL72080AK83157, дата на
първа регистрация – 1.09.2001 г., придобит на
21.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
165. лек автомобил „Фиат Мултипла“, рег.
№ РР 5612 АХ, рама № ZFA18600002208181, дата
на първа регистрация – 19.01.2004 г., придобит
на 10.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

166. товарен автомобил „Мерцедес Вито“, рег.
№ РР 5617 АХ, рама № VSA63809413332833, дата
на първа регистрация – 6.10.2000 г., придобит на
24.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
167. лек автомобил „Форд Транзит“, рег. № РР
5625 АХ, рама № WF0LXXGBVLWJ61707, дата на
първа регистрация – 21.11.1998 г., придобит на
21.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
168. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 5633 АХ, рама № W V WZZZ1JZW W030757,
дата на първа регистрация – 2.02.1998 г., придобит на 27.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2000 лв.;
169. лек автомобил „Нисан Примера СЕ ТД“,
рег. № РР 5639 АХ, рама № SJNBEAP12U0031022,
дата на първа регистрация – 25.04.2002 г., придобит на 23.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
170. лек автомобил „Форд Фиеста“, рег. № РР
5652 АХ, рама № WF0AXXGAJAWU22841, дата
на първа регистрация – 29.06.1998 г., придобит
на 23.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
171. лек автомобил „Фиат Дукато“, рег. № РР
5682 АХ, рама № ZFA24400007027888, дата на
първа регистрация – 13.05.2002 г., придобит на
27.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 14 000 лв.;
172. лек автомобил „Рено Трафик“, рег. № РР
5693 АХ, рама № VF1JLAHA68Y259980, дата на
първа регистрация – 13.02.2008 г., придобит на
24.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8000 лв.;
173. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР
5694 АХ, рама № WAUZZZ8DZTA004989, дата
на първа регистрация – 3.08.1995 г., придобит на
24.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
174. лек автомобил „Мицубиши Шогун“, рег.
№ РР 7013 АХ, рама № JMA0NV260XJ000967, дата
на първа регистрация – 26.10.1998 г., придобит на
22.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
175. товарен автомобил „Пежо Боксер“, рег.
№ РР 5718 АХ, рама № VF3232B4215417161, дата
на първа регистрация – 12.08.1997 г., придобит
на 27.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
176. лек автомобил „Форд Галакси“, рег. № РР
5724 АХ, рама № WF0GXXPSWGTC43158, дата
на първа регистрация – 29.11.1996 г., придобит
на 27.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
177. лек автомобил „Форд Галакси“, рег. № РР
5729 АХ, рама № WF0GXXPSSG2Y10831, дата на
първа регистрация – 20.03.2002 г., придобит на
2.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
178. лек автомобил „Фолксваген Шаран“, рег.
№ РР 5735 АХ, рама № W V WZZZ7MZ1V058402,
дата на първа регистрация – 10.05.2001 г., придобит на 2.05.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 5500 лв.;
179. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 5792 АХ, рама № W V WZZZ1JZYB146680,
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дата на първа регистрация – 23.05.2000 г., закупен от Богдан Октавиан съгласно договор
за продажба, придобит на 2.05.2015 г. Пазарна
стойност към настоящия момент – 3000 лв.;
180. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
5815 АХ, рама № W0L0TGF08X5125665, дата на
първа регистрация – 22.07.1999 г., придобит на
3.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
181. лек автомобил „Форд Мондео“, рег. № РР
5831 АХ, рама № WF0AXXGBBAXL84159, дата
на първа регистрация – 20.05.1999 г., придобит
на 2.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
182. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 5854 АХ, рама № W V WZZZ3BZYE143310,
дата на първа регистрация – 18.10.1999 г., придобит на 5.05.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
183. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 5863 АХ, рама № W V WZZZ3BZ2E421985,
дата на първа регистрация – 8.05.2002 г., придобит на 5.05.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3500 лв.;
184. лек автомобил „Ситроен Евасион“, рег.
№ РР 5872 АХ, рама № VF7U6UC0012318476, дата
на първа регистрация – 24.10.1997 г., придобит
на 4.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2300 лв.;
185. товарен автомобил „Рено Трафик“, рег.
№ РР 5921 АХ, рама № VF1JLBHB68Y301396, дата
на първа регистрация – 24.09.2008 г., придобит
на 5.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8000 лв.;
186. лек автомобил „БМВ 318 И“, рег. № РР
5930 АХ, рама № WBA AL31000JJ49673, дата на
първа регистрация – 27.04.1999 г., придобит на
5.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
187. лек автомобил „Дайхацу Роки“, рег. № РР
5941 АХ, рама № JDA000F7000641671, дата на
първа регистрация – 5.01.1990 г., придобит на
6.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
188. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР
5942 АХ, рама № WAUZZZ8EZ1А017931, дата на
първа регистрация – 21.06.2002 г., придобит на
6.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
189. лек автомобил „Ланд Ровър Фриландер“,
рег. № РР 7051 АХ, рама № SALLNABA73A274403,
дата на първа регистрация – 31.07.2003 г., придобит на 6.05.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 6000 лв.;
190. лек автомобил „Форд Мондео“, рег. № РР
5976 АХ, рама № WE05XXGBB52G33948, дата на
първа регистрация – 2.04.2003 г., придобит на
7.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
191. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
5981 АХ, рама № W0L000031V7097854, дата на
първа регистрация – 2.04.1997 г., придобит на
7.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
192. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 5984 АХ, рама № W V WZZZ3BZXE439252,
дата на първа регистрация – 30.04.1999 г., при-
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добит на 24.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
193. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
5993 АХ, рама № W0L0JBF19Y1165129, дата на
първа регистрация – 20.02.2001 г., придобит на
6.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
194. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
6010 АХ, рама № W0L0JBF19Y1165129, дата на
първа регистрация – 20.02.2001 г., придобит на
7.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
195. лек автомобил „Опел Фронтера“, рег.
№ РР 6019 АХ, рама № W0L06B1VFYV618077, дата
на първа регистрация – 1.03.2000 г., придобит на
10.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6000 лв.;
196. лек автомобил „Пежо 206“, рег. № РР
6032 АХ, рама № VF32DNFUF42442001, дата на
първа регистрация – 23.05.2002 г., придобит на
7.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
197. лек автомобил „БМВ 525 И“, рег. № РР
6071 АХ, рама № WBANA32070B341687, дата на
първа регистрация – 24.04.2004 г., придобит на
11.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 9000 лв.;
198. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
6072 АХ, рама № W0L000036V1975366, дата на
първа регистрация – 30.09.1997 г., придобит на
11.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент- 1500 лв.;
199. лек автомобил „Фолксваген Лупо“, рег.
№ РР 6078 АХ, рама № W V WZZZ6XZXW004902,
дата на първа регистрация – 20.10.1998 г., придобит на 15.05.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1500 лв.;
200. лек автомобил „Мерцедес Вито“, рег.
№ РР 6099 АХ, рама № VSA63819413374744, дата
на първа регистрация – 4.04.2001 г., придобит
на 7.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6000 лв.;
201. лек автомобил „Форд Галакси“, рег. № РР
6107 АХ, рама № WF0GXXPSWGTC47144, дата
на първа регистрация – 28.05.1996 г., придобит
на 10.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
202. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
6113 АХ, рама № W0L0ZCF3551004942, дата на
първа регистрация – 5.11.2004 г., придобит на
13.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
203. лек автомобил „Шкода Октавия“, рег.
№ РР 6130 АХ, рама № TMBGP21U8Y2381443, дата
на първа регистрация – 15.09.2000 г., придобит
на 14.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
204. лек автомобил „Сааб 9-3“, рег. № РР
6132 АХ, рама № YS3FF45D731028204, дата на
първа регистрация – 1.03.2003 г., придобит на
8.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
205. лек автомобил „Фолксваген Шаран“, рег.
№ РР 6137 АХ, рама № W V WZZZ7MZW V049370,
дата на първа регистрация – 26.03.1998 г., придобит на 15.05.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4000 лв.;
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206. лек автомобил „Алфа Ромео 156“, рег.
№ РР 6181 АХ, рама № ZAR93200001249867, дата
на първа регистрация – 15.06.2001 г., придобит
на 18.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2300 лв.;
207. лек автомобил „БМВ 330 ЦИ“, рег. № РР
6186 АХ, рама № WBABN52010JU75524, дата на
първа регистрация – 4.09.2002 г., придобит на
18.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6000 лв.;
208. лек автомобил „Мерцедес Ц 200“, рег.
№ РР 6190 АХ, рама № WDB2037451A376311, дата
на първа регистрация – 6.05.2002 г., придобит на
17.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
209. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 6208 АХ, рама № W V WZZZ3BZVE085704,
дата на първа регистрация – 6.05.1997 г., придобит
на 18.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
210. лек автомобил „Рено Еспейс“, рег. № РР
6235 АХ, рама № VF8JE0E0518184191, дата на
първа регистрация – 19.06.1998 г., придобит на
15.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
211. лек автомобил „Пежо 406“, рег. № РР
6237 АХ, рама № VF38B4HXF815868876, дата на
първа регистрация – 27.03.2003 г., придобит на
20.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
212. лек автомобил „Форд Мондео“, рег. № РР
6278 АХ, рама № WF05XXGBB53M35037, дата на
първа регистрация – 19.01.2004 г., придобит на
20.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
213. лек автомобил „БМВ 525 Д“, рег. № РР
6289 АХ, рама № WBANC51010CN31163, дата на
първа регистрация – 8.04.2005 г., придобит на
25.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 9500 лв.;
214. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР 6295
А Х, рама № WAUZZZ4BZWN112046, дата на
първа регистрация – 1.01.1998 г., придобит на
20.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
215. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 6323 АХ, рама № W V WZZZ1JZWB012516,
дата на първа регистрация – 15.07.1998 г., придобит на 22.05.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
216. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР 6365
А Х, рама № WAUZZZ4BZXN029244, дата на
първа регистрация – 28.12.1998 г., придобит на
22.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
2 1 7. т о в а р е н а в т о м о б и л „ М е р ц е д е с
Ви т о 110 Ц Д И“, рег. № РР 6371 А Х , ра ма
№ WDF63809423518840, дата на първа регистрация – 1.03.2003 г., придобит на 25.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 7000 лв.;
218. лек автомобил „Рено Еспейс“, рег. № РР
6372 АХ, рама № VF1JK0HBB33702150, дата на
първа регистрация – 7.06.2005 г., придобит на
25.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
219. лек автомобил „Пежо 306“, рег. № РР
6385 АХ, рама № VF37EDJYT32100888, дата на
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първа регистрация – 2.07.1997 г., придобит на
25.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
220. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
6387 АХ, рама № W0L0JBF35W1224703, дата на
първа регистрация – 23.07.1998 г., придобит на
24.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
221. лек автомобил „Фолксваген Транспортер“,
рег. № РР 6396 АХ, рама № WV2ZZZ70ZSH107118,
дата на първа регистрация – 10.08.1995 г., придобит на 25.05.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3000 лв.;
222. лек автомобил „БМВ 530 Д“, рег. № РР
6424 АХ, рама № WBADL81040GX56781, дата на
първа регистрация – 11.11.2002 г., придобит на
26.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6000 лв.;
223. лек автомобил „Ровър МГ“, рег. № РР
6425 АХ, рама № SARRJLLHK4D313110, дата на
първа регистрация – 6.11.2003 г., придобит на
26.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
224. лек автомобил „Мазда 323“, рег. № РР
6430 АХ, рама № JMZBA145201107676, дата на
първа регистрация – 7.09.1994 г., придобит на
25.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
225. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 6454 АХ, рама № W V WZZZ3BZXE336756,
дата на първа регистрация – 22.01.1999 г., придобит на 28.05.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
226. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР
6485 АХ, рама № WAUZZZ4B52N113443, дата на
първа регистрация – 17.04.2002 г., придобит на
29.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
227. лек автомобил „Крайслер Вояджер“, рег.
№ РР 6486 АХ, рама № 1C4GHN5M0SU102829,
дата на първа регистрация – 10.03.1995 г., придобит на 2.06.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1500 лв.;
228. лек автомобил „Сеат Ибиза“, рег. № РР
6524 АХ, рама № VSSZZZ6KZXR219833, дата на
първа регистрация – 9.03.1999 г., придобит на
4.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
229. лек автомобил „Хонда ЦРВ“, рег. № РР
6527 АХ, рама № JHLRD1740WC226663, дата на
първа регистрация – 20.05.1998 г., придобит на
3.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
230. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР
6558 АХ, рама № WAUZZZ4B43N083790, дата на
първа регистрация – 10.03.2003 г., придобит на
4.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
231. лек автомобил „Ланд Ровър Фриландер“,
рег. № РР 7057 АХ, рама № SALLNABА7WA617016,
дата на първа регистрация – 28.08.1998 г., придобит на 4.06.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3500 лв.;
232. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР
6569 АХ, рама № WAUZZZ8E24A269079, дата на
първа регистрация – 9.09.2004 г., придобит на
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3.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6500 лв.;
233. лек автомобил „Форд Мондео“, рег. № РР
6594 АХ, рама № WF0WXXGBBW4A50040, дата
на първа регистрация – 27.03.2004 г., придобит
на 6.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
234. лек автомобил „Форд Галакси“, рег. № РР
6649 АХ, рама № WF0GXXPSSG1C90366, дата
на първа регистрация – 7.03.2002 г., придобит
на 6.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
235. лек автомобил „Опел Сигнум“, рег. № РР
6683 АХ, рама № W0L0ZCF4831128599, дата на
първа регистрация – 7.07.2003 г., придобит на
8.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
236. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР 6685
А Х, рама № WAUZZZ4BZ1 N053756, дата на
първа регистрация – 16.02.2001 г., придобит на
12.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
237. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР 6715
А Х, рама № WAUZZZ8DZ YA088708, дата на
първа регистрация – 9.06.2000 г., придобит на
12.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
238. лек автомобил „Мерцедес Ц 220“, рег.
№ РР 6718 АХ, рама № WDB2030061A305422, дата
на първа регистрация – 8.02.2002 г.; придобит на
11.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
239. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
6724 АХ, рама № W0L0JBF3511094596, дата на
първа регистрация – 7.03.2001 г., придобит на
12.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
240. лек автомобил „Ягуар С Тайп“, рег. № РР
6748 АХ, рама № SAJA A01F0YGL30861, дата на
първа регистрация – 5.01.2000 г., придобит на
12.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
241. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
6751 АХ, рама № W0L0JBF35Y1135756, дата на
първа регистрация – 16.05.2000 г., придобит на
12.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
242. лек автомобил „БМВ 520 Д“, рег. № РР
6756 АХ, рама № WBAPX320X0B297837, дата на
първа регистрация – 27.03.2008 г., придобит на
12.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 11 500 лв.;
243. лек автомобил „Мерцедес А 160“, рег.
№ РР 6766 АХ, рама № WDB1680331J101894, дата
на първа регистрация – 24.09.1998 г., придобит
на 11.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
244. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
6770 АХ, рама № W0L0TGF48W6162938, дата на
първа регистрация – 28.08.1998 г., придобит на
12.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
245. товарен автомобил „Фиат Дукато“, рег.
№ РР 6783 АХ, рама № ZFA23000005061791, дата
на първа регистрация – 24.10.1995 г., придобит на
12.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 10 000 лв.;
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246. лек автомобил „Фолксваген Транспортер“,
рег. № РР 6810 АХ, рама № WV2ZZZ70ZWH030730,
дата на първа регистрация – 9.04.1997 г., придобит на 13.06.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4000 лв.;
247. лек автомобил „Ситроен Ксара“, рег. № РР
6817 АХ, рама № VF7N2LFXF36645864, дата на
първа регистрация – 16.06.1999 г., придобит на
12.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
248. лек автомобил „Ланд Ровър Фриландър“,
рег. № РР 6828 АХ, рама № SALLNABA73A2866366,
дата на първа регистрация – 30.09.2003 г., придобит на 15.06.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 6000 лв.;
2 4 9 . т о в а р е н а в т о м о б и л „Ф о л к с в а ген Транспортер“, рег. № РР 6836 А Х, рама
№ WV2ZZZ70ZMH069451, дата на първа регистрация – 3.06.1991 г., придобит на 15.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.;
250. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
6841 АХ, рама № W0L000036V1185166, дата на
първа регистрация – 18.04.1997 г., придобит на
16.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
251. лек автомобил „Опел Зафира“, рег. № РР
6858 АХ, рама № W0L0TGF7522276238, дата на
първа регистрация – 12.02.2003 г., придобит на
4.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3300 лв.;
252. лек автомобил „БМВ 520 И“, рег. № РР
6867 АХ, рама № WBADD11080BN57282, дата на
първа регистрация – 5.03.1998 г., придобит на
13.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
253. лек автомобил „Алфа Ромео“, рег. № РР
6893 АХ, рама № ZAR93600000066352, дата на
първа регистрация – 29.08.1997 г., придобит на
13.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент- 1500 лв.;
254. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
6899 АХ, рама № W0L000038V5305705, дата на
първа регистрация – 29.08.1997 г., придобит на
13.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
255. лек автомобил „БМВ 318“, рег. № РР
6924 АХ, рама № WBA AL31000JJ05348, дата на
първа регистрация – 27.05.1998 г., придобит на
29.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
256. лек автомобил „Форд Транзит“, рег. № РР
6962 АХ, рама № WF0PXXGBFP2A05845, дата на
първа регистрация – 29.04.2003 г., придобит на
21.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8000 лв.;
257. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 6972 АХ, рама № W V WZZZ3BZVP106691,
дата на първа регистрация – 9.04.1997 г., придобит на 21.06.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1500 лв.;
258. лек автомобил „Форд Транзит“, рег. № РР
7154 АХ, рама № WF0PXXBDFP4R44128, дата на
първа регистрация – 17.03.2004 г., придобит на
22.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8500 лв.;
259. лек автомобил „БМВ 525 Д“, рег. № РР
7163 АХ, рама № WBADP01070GX10903, дата на
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първа регистрация – 10.01.2003 г., придобит на
22.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8500 лв.;
260. лек автомобил „Сеат Алхамбра ТДИ“,
рег. № РР 7178 АХ, рама № VSSZZZ7MZ1V505467,
дата на първа регистрация – 12.12.2000 г., придобит на 22.06.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2000 лв.;
261. лек автомобил „Ситроен Евазион“, рег.
№ РР 7180 АХ, рама № VF7U6UC0012401198, дата
на първа регистрация – 16.06.1998 г., придобит на
24.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
262. товарен автомобил „Рено Мастер“, рег.
№ РР 7185 АХ, рама № VF1FDCCH518173087, дата
на първа регистрация – 18.06.1998 г., придобит на
26.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8500 лв.;
263. лек автомобил „Форд Фокус“, рег. № РР
7212 АХ, рама № WF0AXXGCDAWA21104, дата
на първа регистрация – 26.11.1998 г., придобит
на 25.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
264. лек автомобил „Фолксваген Шаран“, рег.
№ РР 7216 АХ, рама № W V WZZZ7MZW025306,
дата на първа регистрация – 14.11.1996 г., закупен
от Асоциация „Инкредер Сперанта Интелегер“
съгласно договор за продажба, придобит на
25.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
265. лек автомобил „Мерцедес Е 220 ЦДИ“,
рег. № РР 7254 АХ, рама № WDB2110081В432587,
дата на първа регистрация – 9.12.2008 г., придобит на 23.06.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 14 000 лв.;
266. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР
7263 АХ, рама № WAUZZZ4GXDN018150, дата
на първа регистрация – 3.07.2012 г., придобит на
26.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 20 000 лв.;
267. лек автомобил „Форд Мондео“, рег. № РР
7265 АХ, рама № WF05XXGBB52T56173, дата на
първа регистрация – 2.05.2002 г., придобит на
29.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
268. лек автомобил „Сеат Алхамбра“, рег. № РР
7301 АХ, рама № VSSZZZ7MZTV504388, дата на
първа регистрация – 30.06.1997 г., придобит на
25.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1000 лв.;
269. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 7302 АХ, рама № W V WZZZ1GZMW458748,
дата на първа регистрация – 13.03.1991 г., придобит на 29.06.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 900 лв.;
270. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 7339 АХ, рама № W V WZZZ3BZYE124911,
дата на първа регистрация – 21.09.1999 г., придобит на 30.06.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
271. лек автомобил „Фолксваген Поло“, рег.
№ РР 7358 АХ, рама № W V WZZZ6KZXR518378,
дата на първа регистрация – 14.09.1998 г., придобит на 2.07.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1600 лв.;
272. товарен автомобил „Мерцедес МБ 100“,
рег. № РР 7361 АХ, рама № VSA63134912141346,
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дата на първа регистрация – 21.10.1993 г., придобит на 1.07.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4000 лв.;
273. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 7390 АХ, рама № W V WZZZ1JZXW617631,
дата на първа регистрация – 7.05.1999 г., придобит на 3.07.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
274. лек автомобил „Волво С 80“, рег. № РР
7391 АХ, рама № Y V1TS61E2X1059470, дата на
първа регистрация – 10.06.1999 г., придобит на
4.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
275. лек автомобил „Ланд Ровър Рендж Ровър“,
рег. № РР 7394 АХ, рама № SALLPAMJ41А448841,
дата на първа регистрация – 12.09.2001 г., придобит на 3.07.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 13 000 лв.;
276. лек автомобил „БМВ 530 Д“, рег. № РР
7445 АХ, рама № WBANC72020B275096, дата на
първа регистрация – 25.09.2003 г., придобит на
3.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8500 лв.;
277. лек автомобил „Рено Меган“, рег. № РР
7467 АХ, рама № VF1K A050526144732, дата на
първа регистрация – 16.09.2002 г., придобит на
7.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
278. лек автомобил „БМВ 320 И“, рег. № РР
7480 АХ, рама № WBA AM11060JM38722, дата
на първа регистрация – 12.05.1999 г., придобит
на 7.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
279. товарен автомобил „Фиат Дукато“, рег.
№ РР 7507 АХ, рама № ZFA24400007507361, дата
на първа регистрация – 11.10.2004 г., придобит
на 10.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 15 000 лв.;
280. лек автомобил „Киа Карнавал“, рег. № РР
7510 АХ, рама № KNEUP751246530937, дата на
първа регистрация – 8.06.2004 г., придобит на
8.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
281. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
7550 АХ, рама № W0L0JBF35X1062903, дата на
първа регистрация – 28.09.2000 г., придобит на
10.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
282. лек автомобил „Алфа Ромео 147“, рег.
№ РР 7585 АХ, рама № ZAR93700005009059, дата
на първа регистрация – 13.06.2001 г., придобит
на 13.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2300 лв.;
283. лек автомобил „Тойота Ярис“, рег. № РР
7623 АХ, рама № JTDKV123903187843, дата на
първа регистрация – 20.06.2000 г., придобит на
14.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
284. лек автомобил „Пежо 306“, рег. № РР
7652 АХ, рама № VF37AKFX231351112, дата на
първа регистрация – 28.11.1996 г., придобит на
14.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
285. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 7657 АХ, рама № W V WZZZ3AZTE166017,
дата на първа регистрация – 21.03.1996 г., при-
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добит на 15.07.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1500 лв.;
286. лек автомобил „Фиат Стило“, рег. № РР
7720 АХ, рама № ZFA192000000499864, дата на
първа регистрация – 29.07.2004 г., придобит на
17.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
287. лек автомобил „Мерцедес Е 220“, рег. № РР
7721 АХ, рама № WDB2100041 A363124, дата на
първа регистрация – 12.02.1997 г., придобит на
17.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
288. лек автомобил „Деу Сиело“, рег. № РР
7765 АХ, рама № KLATF19Y16Y16D077132, дата
на първа регистрация – 10.07.2006 г., придобит
на 17.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
289. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
7805 АХ, рама № WOL000031V7153631, дата на
първа регистрация – 18.09.1997 г., придобит на
20.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
290. лек автомобил „Мерцедес Е 220“, рег.
№ РР 7868 АХ, рама № WDB2110041A290734, дата
па първа регистрация – 20.05.2003 г., придобит
на 17.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 7000 лв.;
291. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР
8539 А Х, рама № WAUZZZ4B85N000185, дата
на п ърва рег ис т ра ц и я – 2 8.05.20 0 4 г., за к упен от Андрей – Мариус Попа, придобит на
15.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6000 лв.;
292. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 8752 АХ, рама № W V WZZZ3BZ2E403983,
дата на първа регистрация – 10.04.2002 г., придобит на 29.08.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4000 лв.;
293. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
9653 АХ, рама № W0L000036V1910779, дата на
първа регистрация – 12.05.1997 г., придобит на
6.10.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
294. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 9717 АХ, рама № W V WZZZ3BZXE117574,
дата на първа регистрация – 3.09.1998 г., придобит на 8.10.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2000 лв.;
295. автомобил „Алфа Ромео 156“, рег. № РР
3870 АХ, рама № ZAR93200001172605, дата на
първа регистрация – 31.08.2000 г., придобит на
18.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1800 лв.;
296. лек автомобил „БМВ 320 Д“, рег. № РР
4625 АХ, рама № WBA AS71070CH25969, дата на
първа регистрация – 13.06.2002 г., придобит на
13.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6000 лв.
II.2. От „Армал“ – ЕООД, ЕИК 203200093, на
основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2, чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.): суми от
продажби на МПС в общ размер 249 089,95 лв.
III. 1. От „Какаманга“ – ЕООД, ЕИК 203552027,
на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1, чл. 62 от ЗОПДНП (отм.) и с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ: 66 бр. налични МПС, собственост
на „Какаманга“ – ЕООД, ЕИК 203552027, на
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обща стойност по пазарни цени към настоящия
момент 269 700 лв., както следва:
1. лек автомобил „Ланд Ровер Фриландер“, рег.
№ РР 7059 АХ, рама № SALLNA AB7X A689497,
д ви г ат е л № 2 0 T 2N17 N0 0 9 754, дат а на п ър ва рег ис т ра ц и я – 16.06.1999 г., п ри доби т на
5.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
2. лек автомобил „Сааб 9-5“, рег. № РР 6615
А Х , ра ма № YS3EM48Z 213035426, д ви г ат ел
№ В308Е0 01540306, дата на първа регист рация – 31.03.2001 г., придобит на 3.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 3300 лв.;
3. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 7215 АХ, рама № W V WZZZ3CZ7E097225,
двигател № ВКР181952, дата на първа регистрация – 16.11.2006 г., придобит на 22.06.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 8000 лв.;
4. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 7433 АХ, рама № W V WZZZ3BZYE025939,
двигател № AJM044599, дата на първа регистрация – 2.08.1999 г., придобит на 7.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2700 лв.;
5. товарен автомобил „Мерцедес Вито 112 ЦДИ“,
рег. № РР 7435 АХ, рама № VSA63809423398181,
д в и г а т е л № 6119 8 0 5 0 37 7 0 4 0 , д а т а н а п ъ р ва рег ис т ра ц и я – 29.06.20 01 г., п ри доби т на
3.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6000 лв.;
6. товарен автомобил „Мерцедес Вито“, рег.
№ РР 7583 А Х, рама № VSA63819413375279,
двигател без номер, дата на първа регистрация – 18.05.2001 г., придобит на 10.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.;
7. лек а вт омоби л „Лекс ус РХ 30 0 “, рег.
№ РР 7794 А Х, рама № JTJHF31U102007092,
двигател № 1802362, дата на първа регистрация – 4.11.2005 г., придобит на 21.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 13 000 лв.;
8. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 7800 АХ, рама № W V WZZZ3BZWE192080,
двигател № AHU283375, дата на първа регистрация – 27.03.1997 г., придобит на 20.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 1500 лв.;
9. лек автомобил „БМВ 525“, рег. № РР 7831
А Х, рама № W BA NC52070B594191, двигател
№ 2 56D2311059 29, дат а на п ърва р ег ис т рация – 29.04.2005 г., придобит на 17.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 8000 лв.;
10. товарен автомобил „Хюндай Галопер“, рег.
№ РР 7093 АХ, рама № KMXKNE1CP1U398755,
д в и г а т е л № D 4 B H Y 2 75 0 0 6 , д а т а н а п ъ р ва рег ист рац и я – 22.12.20 0 0 г., п ри доби т на
20.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 7500 лв.;
11. лек автомобил „Сузуки Гранд Витара“,
рег. № РР 7867 АХ, рама № JSAFTA52V00103354,
двигател № J20A151100, дата на първа регистрация – 27.03.2000 г., придобит на 18.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 5300 лв.;
12. лек автомобил „Фолксваген Голф 1,8 И“, рег.
№ РР 7869 АХ, рама № W V WZZZ1HZPP427451,
двигател № ABS838127, дата на първа регистрация – 25.08.1993 г., придобит на 20.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.;
13. лек автомобил „Рено Меган“, рег. № РР 7906
АХ, рама № VF1BM0F0529511342, двигател без
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номер, дата на първа регистрация – 10.10.2003 г.,
закупен от Мариус Мариан Гарагау съгласно договор за продажба, придобит на 20.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 3500 лв.;
14. лек автомобил „Мерцедес Спринтер“, рег.
№ РР 7910 А Х, рама № WDB9036621R136577,
двигател № 611981100991, дата на първа регистрация – 1.06.2000 г., придобит на 24.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 8500 лв.;
15. лек автомобил „Алфа Ромео 156“, рег. № РР
7936 АХ, рама № ZAR93200001051747, двигател без
номер, дата на първа регистрация – 16.09.1998 г.,
придобит на 20.07.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1800 лв.;
16. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР 7937
АХ, рама № W0L0TGF48X5017040, двигател без
номер, дата на първа регистрация – 3.01.1998 г.,
придобит на 24.07.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1500 лв.;
17. лек автомобил „Пежо 306“, рег. № РР
7938 А Х, рама № V F37A NFZ230171424, двиг ат е л № 0 0368 0 6, дат а на п ърва р ег ис т рация – 28.04.1994 г., придобит на 24.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.;
18 . лек а в т о мо би л „М и ц у би ш и П а д же ро“, рег. № РР 7026 А Х, рама № V240101059,
двигател № R J3582, дата на първа регистрация – 1.03.1995 г., придобит на 24.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.;
19. лек автомобил „Тойота Селика 1,8 И“,
рег. № РР 7969 АХ, рама № JT164ATL000046480,
двигател № 7AF915015, дата на първа регистрация – 19.07.1995 г., придобит на 27.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2500 лв.;
2 0. лек а в т омо би л „О пе л Зафи ра“, р ег.
№ РР 7972 А Х, рама № W0L0TGF75Y2001731,
двигател без номер, дата на първа регистрация – 6.09.1999 г., придобит на 25.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2200 лв.;
21. лек автомобил „Мерцедес С 350 Д Турбо“,
рег. № РР 8006 АХ, рама № WDB1401341A314337,
двигател № 60397112020473, дата на първа регистрация – 4.07.1996 г., придобит на 30.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.;
22. лек автомобил „Крайслер Вояджер“, рег.
№ РР 8007 АХ, рама № 1C4GYN2B0VU102224,
двигател без номер, дата на първа регистрация – 31.01.1997 г., придобит на 26.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 1500 лв.;
23. товарен автомобил „Форд Транзит“, рег.
№ РР 8009 АХ, рама № WF0LXXGBFLYK48 010,
двигател № YK48010, дата на първа регистрация – 30.10.2001 г., придобит на 28.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 7000 лв.;
24. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
8032 АХ, рама № W0L000036V1924844, двигател
№ Х18Х Е14167706, дата на п ърва рег ис т рация – 9.06.1997 г., придобит на 24.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2500 лв.;
25. лек автомобил „БМВ 318 И“, рег. № РР 8037
АХ, рама № WBACA91000JF33733, двигател без
номер, дата на първа регистрация – 11.06.1997 г.,
придобит на 30.07.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3500 лв.;
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26. лек автомобил „Форд Фокус“, рег. № РР
8103 АХ, рама № WF0FXXWPDFYA71472, двигат ел № YA71472 , дата на п ърва рег ис т рация – 11.04.2000 г., придобит на 30.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 1500 лв.;
27. лек автомобил „Опел Вектра Б 2,0“, рег.
№ РР 8117 А Х, рама № W0L0 0 0 031V7059387,
д ви г ат е л № X 2 0DT L17011615, дат а на п ър ва рег ис т ра ц и я – 17.01.1997 г., п ри доби т на
1.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
28. лек автомобил „БМВ 318“, рег. № РР
8190 АХ, рама № WBACJ51060AS02693, двигател № 174Т120728274, дата на първа регистрация – 30.08.1995 г., придобит на 1.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2500 лв.;
29. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР
8192 А Х, рама № WAUZZZ4BZ1N086333, двигател № АКЕ042162, дата на първа регистрация – 15.01.2001 г., придобит на 3.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 3500 лв.;
30. лек автомобил „Рено Еспейс“, рег. № РР
8215 А Х , ра ма № V F8J E0D0215170943, д виг ат е л № F 0 0 0182 , дат а на п ърва р ег ис т рация – 19.08.1997 г., придобит на 3.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.;
31. лек автомобил „Дачия Сандеро“, рег.
№ РР 8221 АХ, рама № UU1BSDAEH41124611,
двигател № D006896, дата на първа регистрация – 3.06.2009 г., придобит на 29.07.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 6300 лв.;
32. лек автомобил „Пежо 206 1,4 И“, рег.
№ РР 8291 АХ, рама № VF32CKFXF41239902,
двигател № 3330040, дата на първа регистрация – 15.12.2000 г., придобит на 4.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.;
33. лек автомобил „Рено Меган Сценик“,
рег. № РР 8349 АХ, рама № VP1JA0N0518615926,
двигател № С114113, дата на първа регистрация – 30.07.1998 г., придобит на 7.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2200 лв.;
34. лек автомобил „Шкода Суперб 1,9 ТДИ ПД“,
рег. № РР 8358 АХ, рама № TMBCU23U559290812,
двигател № AWX480090, дата на първа регистрация – 20.07.2005 г., придобит на 11.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.;
35. лек автомобил „Пежо 206“, рег. № РР 8385
АХ, рама № VF32CNFZE40746196, двигател без
номер, дата на първа регистрация – 14.03.2000 г.,
придобит на 7.08.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2000 лв.;
36. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 8389 АХ, рама № W V WZZZ1HZXK011224,
двигател № ALE058991, дата на първа регистрация – 23.07.1998 г., придобит на 11.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2100 лв.;
37. лек автомобил „БМВ 320 Д“, рег. № РР
8463 АХ, рама № WBA AL71030KG49556, двигател № 204А182679768, дата на първа регистрация – 2.01.2000 г., придобит на 13.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.;
38. лек автомобил „Фолксваген Бора“, рег.
№ РР 8464 АХ, рама № W V WZZZ1JZY W752717,
двигател без номер, дата на първа регистрация – 11.05.2000 г., придобит на 14.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 3500 лв.;
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39. лек автомобил „Киа Маджентис“, рег.
№ РР 8469 АХ, рама № KNEGD224345286309,
двигател № G68V3857528, дата на първа регистрация – 10.03.2004 г., придобит на 12.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.;
40. лек автомобил „Воксхол Аст ра“, рег.
№ РР 8527 А Х, рама № W0L0TGF4845035731,
двигател № 02PU5647, дата на първа регистрация – 16.03.2004 г., придобит на 14.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.;
41. лек автомобил „Мерцедес Вито“, рег. № РР
8529 АХ, рама № VSA63819413395285, двигател
№ 61198 050371477, дат а на п ърва р ег ис т рация – 18.06.2001 г., придобит на 18.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.;
42. лек автомобил „Ягуар С Тип“, рег. № РР
8562 АХ, рама № SAJA A01P43FM75201, двигател № 312110378FB, дата на първа регистрация – 14.11.2002 г., придобит на 18.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 4500 лв.;
43. лек а в т омо би л „ Д ач и я Лог а н “, р ег.
№ РР 8564 А Х, рама № UU1LSDJJH35980341,
двигател № D033857, дата на първа регистрация – 6.07.2006 г., придобит на 20.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 4500 лв.;
44. лек автомобил „Мицубиши Паджеро“, рег.
№ РР 7108 А Х, рама № JMB0NV260VJ003375,
двигател № PY5055, дата на първа регистрация – 14.03.1997 г., придобит на 19.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 8500 лв.;
45. лек а в т омо би л „О пе л Ви в ар о“, р ег.
№ РР 8630 АХ, рама № W0LF7BCA62V603708,
двигател без номер, дата на първа регистрация – 16.04.2002 г., придобит на 21.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.;
46. лек автомоби л „Пежо Експ рет“, рег.
№ РР 8634 АХ, рама № VF3BDRHXB12942475,
двигател без номер, дата на първа регистрация – 25.06.2002 г., придобит на 21.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2500 лв.;
47. лек автомобил „Фолксваген Поло“, рег.
№ РР 8641 АХ, рама № W V WZZZ6NZXW055301,
двигател № AGD014874, дата на първа регистрация – 10.11.1998 г., придобит на 21.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 1500 лв.;
48. лек автомобил „Рено Еспейс“, рег. № РР
8703 А Х, рама № V F8J E0E0515448408, двигат ел № С 0 0 0 818, дата на п ърва рег ис т рация – 26.11.1996 г., придобит на 24.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2500 лв.;
49. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР 8707
АХ, рами № W0L0TGF3532041328, двигател без
номер, дата на първа регистрация – 10.10.2002 г.,
придобит на 24.08.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3000 лв.;
50. лек автомобил „Фолксваген Шаран“, рег.
№ РР 8710 АХ, рама № W V WZZZ7MZTV033967,
двигател № 1Z437213, дата на първа регистрация – 11.04.1996 г., придобит на 24.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2500 лв.;
51. лек автомобил „Пежо 206“, рег. № РР
8740 А Х, рама № V F32DR FNF44662522, двигател № RFN1297302, дата на първа регистрация – 30.06.2005 г., придобит на 24.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.;
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52 . лек а в т омо би л „Ф и ат Д у к ат о“, р ег.
№ РР 8741 А Х, рама № ZFA 290 0 0 0 0 0 024433,
двигател № 1258436, дата на първа регистрация – 11.10.1990 г., придобит на 24.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.;
53. лек автомобил „БМВ 320“, рег. № РР
8807 АХ, рама № WBA AS72040FY56142, двигател № 204D480715123, дата на първа регистрация – 13.12.2002 г., придобит на 28.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.;
54. лек автомобил „Мицубиши Шогун“, рег.
№ РР 7030 АХ, рама № JMR0RH66W YX018250,
двигател № 4G93LN563B, дата на първа регистрация – 1.09.2001 г., придобит на 2.09.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 8000 лв.;
55. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 8879 АХ, рама № W V WZZZ1JZY W648303,
двигател № ATN008099, дата на първа регистрация – 24.02.2000 г., придобит на 2.09.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2500 лв.;
56. лек автомобил „Опел Астра Г Караван“,
рег. № РР 8920 АХ, рама № W0L0TGF35X2277296,
двигател без номер, дата на първа регистрация – 5.07.1999 г., придобит на 7.09.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.;
57. лек автомобил „Мерцедес Вито“, рег. № РР
8921 АХ, рама № VSA63809413240609, двигател
№ 61198050 04882 4, дата на п ърва рег ис т рация – 4.11.1999 г., придобит на 3.09.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.;
58. лек автомобил „Тойота Лу цида ТД 2
ВД“, рег. № РР 7031 АХ, рама № CXR100130519,
двигател без номер, дата на първа регистрация – 9.03.2004 г., придобит на 28.08.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 7000 лв.;
59. лек автомобил „Ауди А4 1,8“, рег. № РР 9037
АХ, рама № WAUZZZ8DZVA105589, двигател без
номер, дата на първа регистрация – 10.12.1996 г.,
придобит па 8.09.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3000 лв.;
60. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 9041 АХ, рама № W V WZZZ1JZ1W055743,
двигател № AHL300013, дата на първа регистрация – 29.05.2000 г., придобит на 8.09.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2500 лв.;
61. лек автомобил „БМВ 525 Д“, рег. № РР
9068 АХ, рама № WBADF71020BS56360, двигател № 29728968256Т1, дата на първа регистрация – 19.12.1999 г., придобит на 9.09.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 4500 лв.;
62. лек автомобил „Рено Еспейс“, рег. № РР
9070 А Х, рама № V F8JE0HL520908290, двиг ат ел № С 0110 66, дат а на п ърва р ег ис т рация – 15.09.1999 г., придобит на 6.09.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.;
63. товарен автомобил „Форд Транзит“, рег.
№ РР 9085 АХ, рама № WF0LXXGBFL3E40640,
двигател № ЗЕ40640, дата на първа регистрация – 27.05.2003 г., придобит на 8.09.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 8500 лв.;
64. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР 9097
АХ, рама № W0L000051T2690556, двигател без
номер, дата на първа регистрация – 21.03.1996 г.,
придобит на 10.09.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1000 лв.;
65. лек автомобил „БМВ 523 И“, рег. № РР
9147 АХ, рама № WBADR42090BV47491, двига-
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тел № 256S434112020, дата на първа регистрация – 8.09.1999 г., придобит на 10.09.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 4500 лв.;
6 6. лек а в т омо би л „О пе л Зафи ра“, р ег.
№ РР 0402 ВС, рама № W0L0TGF7532100384,
двигател без номер, дата на първа регистрация – 3.04.2003 г., придобит на 12.11.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 3300 лв.;
ІІІ.2. От „Какаманга“ – ЕООД, ЕИК 203552027,
на основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2, чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.): суми
от продажби на МПС в общ размер 54 900 лв.
IV.1. От „Ламав“ – ЕООД, ЕИК 203169089, на
основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.): 353 бр. налични МПС, собственост на „Ламав“ – ЕООД, на
обща стойност по пазарни цени към настоящия
момент 1 607 600 лв., както следва:
1. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег. № РР
9932 ВА, рама № W V WZZZ1JZ1W365653, дата на
първа регистрация – 18.12.2000 г., придобит на
7.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
2. лек автомобил „Сеат Кордоба“, рег. № РР
9936 ВА, рама № VSSZZZ6KZXR036743, дата на
първа регистрация – 25.02.1999 г., придобит на
28.02.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1300 лв.;
3. лек автомобил „БМВ Х5 3,0 Д“, рег. № РР
9965 ВА, рама № WBAFA71010LU90961, дата на
първа регистрация – 17.03.2003 г., придобит на
8.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 15 000 лв.;
4. лек автомобил „Алфа Ромео 147“, рег. № РР
9982 ВА, рама № ZAR93700003037195, дата на
първа регистрация – 23.05.2001 г., придобит на
8.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
5. лек автомобил „Ровър МГФ 1,8 Т“, рег. № РР
9992 ВА, рама № SARRDWBGJYD519005, дата на
първа регистрация – 28.04.2000 г., придобит на
12.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
6. лек автомобил „БМВ 530 Д“, рег. № РР
0036 ВВ, рама № WBADL71050GM83375, дата на
първа регистрация – 27.10.1999 г., придобит на
15.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
7. лек автомобил „Мерцедес МЛ 280 ЦДИ“,
рег. № РР 0067 ВВ, рама № WDC1641201A284725,
дата на първа регистрация – 21.03.2008 г., придобит на 15.08.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 24 600 лв.;
8. товарен автомобил „Мерцедес Вито 108 ЦДИ“,
рег. № РР 0081 ВВ, рама № WDF63819423555476,
дата на първа регистрация – 3.09.2003 г., придобит на 15.08.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7500 лв.;
9. лек автомобил „Сеат Толедо 1,9 ТДИ“, рег.
№ РР 0082 ВВ, рама № VSSZZZ1LZWR045866,
дата на първа регистрация – 28.07.1998 г., придобит на 15.08.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1300 лв.;
10. лек автомобил „Хонда Сивик“, рег. № РР
0085 ВВ, рама № SHHEU97502U002422, дата на
първа регистрация – 20.07.2002 г., придобит на
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15.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
11. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 0127 ВВ, рама № W V WZZZ3BZ2E092271,
дата на първа регистрация – 20.07.2001 г., придобит на 15.08.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3500 лв.;
12. лек автомобил „Фолксваген Транспортер“,
рег. № РР 0126 ВВ, рама № WV2ZZZ70ZVH005925,
дата на първа регистрация – 9.10.1996 г., придобит на 14.08.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4500 лв.;
13. лек автомобил „Ситроен Ксара 1,6 И“, рег.
№ РР 0129 ВВ, рама № VF7N1NFUN73723578, дата
на първа регистрация – 6.02.2003 г., придобит на
15.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
14. лек автомобил „Опел Вектра Б“, рег. № РР
0141 ВВ, рама № W0L000036V1032811, дата на
първа регистрация – 14.10.1996 г., придобит на
14.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
15. товарен автомобил „Фолксваген ЛТ 28“, рег.
№ РР 0153 ВВ, рама № W V1ZZZ2DZWH021198,
дата на първа регистрация – 2.02.1998 г., придобит на 18.08.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 8500 лв.;
16. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР 0157
ВВ, рама № WAUZZZ 4BZ X N046474, дата на
първа регистрация – 5.01.1999 г., придобит на
15.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
17. лек автомобил „Опел Астра 1,6 И“, рег.
№ РР 0158 ВВ, рама № W0L0TGF08W5257536, дата
на първа регистрация – 4.08.1998 г., придобит на
14.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
18. лек автомобил „Сеат Алхамбра“, рег. № РР
0180 ВВ, рама № VSSZZZ7MZY V514192, дата на
първа регистрация – 28.04.2000 г., придобит на
19.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
19. лек автомобил „Форд Мондео“, рег. № РР
0187 ВВ, рама № WF0NXXGBBNXU27050, дата
на първа регистрация – 9.11.1999 г., придобит на
19.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
20. лек автомобил „Хюндай Галопер“, рег.
№ РР 6081 ВА, рама № KMXKPE1CPXU293268,
дата на първа регистрация – 11.05.1999 г., придобит на 13.08.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 5000 лв.;
21. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР
0194 ВВ, рама № WAUZZZ4F08N058377, дата на
първа регистрация – 26.10.2007 г., придобит на
15.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8000 лв.;
22. лек автомобил „Рено Меган Сценик“, рег.
№ РР 0256 ВВ, рама № VF1JMS40634634243, дата
на първа регистрация – 21.03.2006 г., придобит
на 22.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
23. лек автомобил „Фолксваген Поло“, рег.
№ РР 0264 ВВ, рама № W V WZZZ6NZXW022497,
дата на първа регистрация – 2.07.1998 г., придобит на 21.08.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1500 лв.;
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24. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
0265 ВВ, рама № W0L0JBF3511225095, дата на
първа регистрация – 27.12.2001 г., придобит на
21.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
25. лек автомобил „Мерцедес Ц 220 ЦДИ“,
рег. № РР 0280 ВВ, рама № WDB2030041А105322,
дата на първа регистрация – 26.01.2001 г., придобит на 25.08.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 5000 лв.;
26. лек автомобил „Форд Фокус“, рег. № РР
0281 ВВ, рама № WF0NXXGCDNXY58021, дата
на първа регистрация – 16.07.1999 г., придобит
на 25.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
27. лек автомобил „Ситроен Ц 5“, рег. № РР
0282 ВВ, рама № VF7DE4HXB76089743, дата на
първа регистрация – 11.07.2001 г., придобит на
7.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
28. лек автомобил „Волво В 70“, рег. № РР
0358 ВВ, рама № Y V1SW7202Y1017125, дата на
първа регистрация – 25.04.2000 г., придобит на
20.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
2 9. т о в а р е н а в т о м о б и л „Ф о л к с в а г е н
Т р а н с п о р т е р“, р е г. № Р Р 0 3 6 2 ВВ , р а м а
№ WV1ZZZ70Z2X019350, дата на първа регистрация – 14.12.2001 г., придобит на 27.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 7000 лв.;
30. лек автомобил „БМВ Х 5“, рег. № РР
0365 ВВ, рама № WBAFB71060LX71134, дата на
първа регистрация – 21.08.2006 г., придобит на
27.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 16 000 лв.;
31. лек автомобил „Мерцедес Е 220 ЦДИ“, рег.
№ РР 0366 ВВ, рама № WDB2110061A549849, дата
на първа регистрация – 31.03.2004 г., придобит
на 26.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 9500 лв.;
32. лек автомобил „Фиат Пунто“, рег. № РР
0367 ВВ, рама № ZFA17600005315833, дата на
първа регистрация – 30.09.1998 г., придобит на
27.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
33. лек автомобил „Ауди А 4“, рег. № РР
0368 ВВ, рама № WAUZZZ8DZX A016984, дата
на първа регистрация – 7.10.1998 г., придобит на
25.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
34. лек автомобил „Крайсел Гранд Вояджер“,
рег. № РР 0398 ВВ, рама № 1C4GYN2M1YU516537,
дата на първа регистрация – 6.03.2000 г., придобит на 29.08.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4000 лв.;
35. лек автомобил „Форд Галакси“, рег. № РР
0407 ВВ, рама № WF0GXXPSWGYR70751, дата
на първа регистрация – 29.03.2000 г., придобит
на 29.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
36. лек автомобил „Мазда Премаци“, рег. № РР
0431 ВВ, рама № JMZCP19P201104941, дата на
първа регистрация – 12.08.1999 г., придобит на
27.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
37. лек автомобил „Опел Зафира“, рег. № РР
0433 ВВ, рама № W0L0TGF7522068652, дата на
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първа регистрация – 14.05.2002 г., придобит на
27.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
38. лек автомобил „Шкода Октавия“, рег. № РР
0434 ВВ, рама № TMBAP21U4Y2310231, дата на
първа регистрация – 5.11.1999 г., придобит на
29.08.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
39. лек автомобил „Мерцедес Е 220 ЦДИ“, рег.
№ РР 0510 ВВ, рама № WDB2110061A164956, дата
на първа регистрация – 26.02.2003 г., придобит
на 1.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 9000 лв.;
40. товарен автомобил „Ивеко 35 Е 10“, рег.
№ РР 0511 ВВ, рама № ZCFC3570105208918, дата
на първа регистрация – 1.03.1999 г., придобит на
1.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
41. товарен автомобил „Ивеко Дейли“, рег.
№ РР0513ВВ, рама № ZCFC5090005240383, дата
на първа регистрация – 10.11.1999 г., придобит
на 2.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
42. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 0527 ВВ, рама № W V WZZZ3BZXE462245,
дата на първа регистрация – 19.05.1999 г., придобит на 4.09.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
43. лек автомобил „Фиат Пунто“, рег. № РР
0532 ВВ, рама № ZFA18800000066634, дата на
първа регистрация – 30.03.2000 г., придобит на
2.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
44. товарен автомобил „Форд Транзит“, рег.
№ РР 0533 ВВ, рама № SFALXXBDVLPE17599,
дата на първа регистрация – 22.04.1994 г., придобит на 1.09.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3000 лв.;
45. лек автомобил „Форд Фокус, рег. № ГР
0549 ВВ, рама № WF0SXXGCDS8C65267, дата
на първа регистрация – 21.08.2008 г., придобит
на 1.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент- 6500 лв.;
46. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
0582 ВВ, рама № W0L0TGF48X5011885, дата на
първа регистрация – 18.09.1998 г., придобит на
1.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
47. лек автомобил „Мерцедес МЛ 320 ЦДИ“,
рег. № РР 0583 ВВ, рама № WDC1641221A038608,
дата на първа регистрация – 31.10.2005 г., придобит на 6.09.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 16 500 лв.;
48. лек автомобил „Киа Соренто“, рег. № РР
0586 ВВ, рама № KNEJC521545223427, дата на
първа регистрация – 12.12.2003 г., придобит на
3.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
49. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР 0618
ВВ, рама № WAU2Z Z 4BZ Y N064489, дата на
първа регистрация – 4.01.2000 г., придобит на
5.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
50. лек автомобил „Опел Синтра“, рег. № РР
0718 ВВ, рама № 4GDDU03AXWD191500, дата
на първа регистрация – 24.03.1998 г., придобит
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на 5.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
51. з а пор н а т ов ар ен а в т омо би л „Ф орд
Тра нзи т 10 0 Л“, р ег. № РР 0 72 0 ВВ, ра ма
№ WF0LXXGBVLMU67423, дата на първа регистрация – 19.11.1991 г., придобит на 5.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2500 лв.;
52. лек автомобил „Сеат Алхамбра“, рег. № РР
0721 ВВ, рама № VSSZZZ7MZY V512546, дата на
първа регистрация – 22.12.1999 г., придобит на
5.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
53. лек автомобил „Рено Еспейс“, рег. № РР
0778 ВВ, рама № W1JEC0HA627895646, дата на
първа регистрация – 17.01.2003 г., придобит на
12.09.2014 г. Пазарната стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
54. лек автомобил „Рено Канго“, рег. № РР
0831 ВВ, рама № VF1KC0JCF33164623, дата на
първа регистрация – 23.03.2005 г., придобит на
12.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4300 лв.;
55. лек автомобил „Форд Мондео“, рег. № РР
0832 ВВ, рама № WF05XXGBB51C37605, дата на
първа регистрация – 12.10.2001 г., придобит на
11.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
56. товарен автомобил „Опел Мовано“, рег.
№ РР 0837 ВВ, рама № VN1U9CNG526102928, дата
на първа регистрация – 15.02.2002 г., придобит
на 15.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
57. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
0838 ВВ, рама № W0L0ZCF3541130349, дата на
първа регистрация – 8.07.2004 г., придобит на
15.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6500 лв.;
58. лек автомобил „Ситроен Ксара“, рег. № РР
0861 ВВ, рама № VF7N1RHYB73844016, дата на
първа регистрация – 9.03.2004 г., придобит на
12.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
59. лек автомобил „Пежо 406“, рег. № РР
0862 ВВ, рама № VF38BP8CE80273623, дата на
първа регистрация – 24.03.1997 г., придобит на
15.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
60. лек автомобил „БМВ 320 И“, рег. № РР
0878 ВВ, рама № WBA AM11040JM50433, дата на
първа регистрация – 28.03.2000 г., придобит на
16.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
61. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
0884 ВВ, рама № W0L0ZCF6861096094, дата на
първа регистрация – 30.09.2006 г., придобит на
15.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 7500 лв.;
62. лек автомобил „Форд Фокус“, рег. № РР
0885 ВВ, рама № WF0NXXWPDN3D24291, дата
на първа регистрация – 31.03.2003 г., придобит
на 17.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
63. лек автомобил „Фиат Стило“, рег. № РР
0889 ВВ, рама № ZFA192000003 61547, дата на
първа регистрация – 27.10.2003 г., придобит на
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17.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
64. товарен автомобил „Пежо 206“, рег. № РР
0891 ВВ, рама № VF32SWJYU41914822, дата на
първа регистрация – 8.10.2001 г., придобит на
19.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
65. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 0883 ВВ, рама № W V WZZZ3BZYP047536,
дата на първа регистрация – 27.07.1999 г., придобит на 16.09.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
66. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
0921 ВВ, рама № W0L000036T5223990, дата на
първа регистрация – 4.07.1996 г., придобит на
19.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
67. товарен автомобил „Фиат Дукато“, рег.
№ РР 0922 ВВ, рама № ZFA28000000246507, дата
на първа регистрация – 30.07.1985 г., придобит
на 19.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
68. лек автомобил „Мерцедес Е 320“, рег. № РР
0923 ВВ, рама № WDB2112261A385568, дата на
първа регистрация – 25.09.2003 г., придобит на
19.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 9000 лв.;
69. лек автомобил „Хюндай Аксент“, рег. № РР
0924 ВВ, рама № KMHVA31LPXU391407, дата на
първа регистрация – 5.10.1999 г., придобит на
20.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
70. лек автомобил „Алфа Ромео 147“, рег.
№ РР 0975 ВВ, рама № ZAR93700003050354, дата
на първа регистрация – 21.03.2002 г., придобит
на 19.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
71. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 0976 ВВ, рама № W V WZZZ3CZ8E002894,
дата на първа регистрация – 28.06.2007 г., придобит на 20.09.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7000 лв.;
72. лек автомобил „Сеат Ибиза“, рег. № РР
0978 ВВ, рама № VSSZZZ6KZXR144304, дата на
първа регистрация – 5.01.1999 г., придобит па
19.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
73. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
0042 АХ, рама № W0L0TGF08Y5304560, дата на
първа регистрация – 17.08.2000 г., придобит на
19.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
74. лек автомобил „БМВ 320 ЦИ“, рег. № РР
0052 АХ, рама № WBABN110X0JV52482, дата на
първа регистрация – 18.09.2001 г., придобит на
23.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6000 лв.;
75. лек автомобил „БМВ 320 Д“, рег. № РР
0053 АХ, рама № WBA AS72080FY64230, дата на
първа регистрация – 24.07.2003 г., придобит на
23.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 7000 лв.;
76. лек автомобил „Фолксваген Поло“, рег.
№ РР 0054 АХ, рама № W V WZZZ6NZXW022468,
дата на първа регистрация – 29.06.1998 г., придобит на 23.09.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1500 лв.;
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77. лек автомобил „Хонда Акорд“, рег. № РР
0056 АХ, рама № SHHCC75600U131441, дата на
първа регистрация – 28.03.1995 г., придобит на
23.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1000 лв.;
78. лек автомобил „Мерцедес Е 270 ЦДИ“, рег.
№ РР 0106 АХ, рама № WDB2110161A345083, дата
на първа регистрация – 1.07.2003 г., придобит на
26.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 7000 лв.;
79. товарен автомобил „Ивеко Дейли“, рег.
№ РР 0116 АХ, рама № ZCFC357100D146649, дата
на първа регистрация – 16.02.2001 г., придобит
на 26.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 7500 лв.;
80. лек автомобил „Мерцедес Вито 112 ЦДИ“,
рег. № РР 0117 АХ, рама № VSA63819413276785,
дата на първа регистрация – 17.02.2000 г., придобит на 26.09.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 6000 лв.;
81. лек автомобил „Форд Мондео“, рег. № РР
0126 АХ, рама № WF0WXXGBBW2G45869, дата
на първа регистрация – 26.02.2003 г., придобит
на 27.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
82. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 0141 АХ, рама № W V WZZZ3CZ6P109315,
дата на първа регистрация – 8.12.2005 г., придобит на 26.09.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 6000 лв.;
83. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР 0154
А Х, рама № WAUZZZ8DZ VA042089, дата на
първа регистрация – 16.04.1997 г., придобит на
26.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
84. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 0165 АХ, рама № W V WZZZ3BZYP494213,
дата на първа регистрация – 20.10.2000 г., придобит на 27.09.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3000 лв.;
85. лек автомобил „Опел Астра Г Караван“,
рег. № РР 0167 АХ, рама № W0L0TGF35X2060633,
дата на първа регистрация – 27.10.1998 г., придобит на 29.09.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2000 лв.;
86. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
0170 АХ, рама № W0L0TGF35Y2003516, дата на
първа регистрация – 14.10.1999 г., придобит на
25.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
87. лек автомобил „Пежо 806“, рег. № РР
0173 АХ, рама № VF3221DH212496370, дата на
първа регистрация – 1.04.1999 г., придобит на
29.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
88. товарен автомобил „Ситроен Джъмпер Д“,
рег. № РР 0201 АХ, рама № VF7232B5215590156,
дата на първа регистрация – 6.08.1998 г., придобит на 29.09.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3000 лв.;
89. лек автомобил „Мерцедес Вито“, рег. № РР
0230 АХ, рама № WDF63819413523601, дата на
първа регистрация – 3.03.2003 г., придобит на
30.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 7500 лв.;
90. лек автомобил „Каравана Роял 350 ТЛ“,
рег. № РР 4267 ЕХ, рама № 2480249, дата на
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първа регистрация – 21.03.1988 г., придобит на
28.09.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
91. товарен автомобил „Ивеко 35 Ц 11“, рег.
№ РР 0231 АХ, рама № ZCFC357200D127102, дата
на първа регистрация – 8.08.2000 г., придобит
на 1.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 7000 лв.;
92. лек автомобил „Ланд Ровер Фриландер“,
рег. № РР 6093 ВА, рама № SALLNABA72A363982,
дата на първа регистрация – 4.09.2002 г., придобит на 2.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4500 лв.;
93. лек автомобил „Опел Зафира“, рег. № РР
0261 АХ, рама № W0L0AHM756G126218, дата на
първа регистрация – 31.05.2006 г., придобит на
3.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5300 лв.;
94. лек автомобил „Форд Галакси“, рег. № РР
0264 АХ, рама № WF0GXXPSWGXE22903, дата
на първа регистрация – 12.05.1999 г., придобит
на 2.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
95. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР
0289 А Х, рама № WAUZZZ8E33A010874, дата
на първа регистрация – 5.06.2002 г., придобит
на 3.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
96. лек автомобил „Рено Канго“, рег. № РР
0290 АХ, рама № VF1KC0BAF24463182, дата на
първа регистрация – 26.03.2001 г., придобит на
2.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
97. лек автомобил „Мерцедес С 140 Ц“, рег.
№ РР 0328 АХ, рама № WDB1400631 A337644, дата
на първа регистрация – 17.10.1996 г., придобит
на 2.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
98. лек автомобил „БМВ 318 И“, рег. № РР
0361 АХ, рама № WBA AL31010JJ37046, дата на
първа регистрация – 15.12.1998 г., придобит на
3.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
99. лек автомобил „Шкода Октавия“, рег. № РР
0363 АХ, рама № TMBZZZ1U1W2073152, дата на
първа регистрация – 22.05.1998 г., придобит на
3.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
10 0. т овар ен а вт омо би л „Мерцеде с
С п ри н т е р 41 2 “, р ег. № РР 0 39 4 А Х , р а м а
№ WDB9044231P626498, дата на първа регистрация – 7.10.1996 г., придобит на 6.10.2014 г.
Пазарна стойност към настоящи я момент –
12 000 лв.;
101. лек автомобил „Фолксваген Транспортер“,
рег. № РР 0396 АХ, рама № WV2ZZZ7HZ4H092478,
дата на първа регистрация – 28.06.2004 г., придобит на 6.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 8500 лв.;
102. товарен автомобил „Фолксваген ЛТ 28“,
рег. № РР 0397 АХ, рама № WV1ZZZ2DZVH006578,
дата на първа регистрация – 29.10.1996 г., придобит на 3.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7500 лв.;
103. лек автомобил „Сеат Алхамбра“, рег. № РР
0416 АХ, рама № VSSZZZ7MZ3V504683, дата на
първа регистрация – 26.09.2003 г., придобит на
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10.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6000 лв.;
104. лек автомобил „Форд Фокус“, рег. № РР
0434 АХ, рама № WF0NXXGCDNXL42166, дата
на първа регистрация – 10.06.1999 г., придобит
на 8.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
105. лек автомобил „Мерцедес С 320 ЦДИ“,
рег. № РР 0474 АХ, рама № WDD2211222A042050,
придобит на 10.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 19 000 лв.;
106. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
0475 АХ, рама № W0L000038V5114789, придобит
на 9.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
107. лек автомобил „Рено Меган Сценик“, рег.
№ РР 0476 АХ, рама № VF1JA04N521674298, дата
на първа регистрация – 13.01.2000 г., придобит
на 10.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
108. лек автомобил „Форд Мондео“, рег. № РР
0477 АХ, рама № WF05XXGBB53D12308, дата на
първа регистрация – 4.04.2003 г., придобит на
10.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
109. товарен автомобил „Рено Мастер“, рег.
№ РР 0483 АХ, рама № W1H)EMH528541380, дата
на първа регистрация – 25.03.2003 г., придобит
на 10.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6000 лв.;
110. лек автомобил „БМВ 316 И“, рег. № РР
0496 АХ, рама № WBACA71050FL46122, дата на
първа регистрация – 1.03.1995 г., придобит на
10.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
111. товарен автомобил „Форд Транзит“, рег.
№ РР 0533 АХ, рама № WF0LXXGBFL3D37547,
дата на първа регистрация – 1.06.2003 г., придобит на 14.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 8500 лв.;
112. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
0537 АХ, рама № W0L0TGF3542132631, дата на
първа регистрация – 29.03.2004 г., придобит на
10.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6500 лв.;
113. лек автомобил „Деу Нексия“, рег. № РР
0587 АХ, рама № KLATF19V14D062151, дата на
първа регистрация – 19.09.2003 г., придобит на
13.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
114. лек автомобил „Сеат Ибиза“, рег. № РР
0588 АХ, рама № VSSZZZ6LZ7R092795, дата на
първа регистрация – 10.05.2007 г., придобит на
13.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
115. лек автомобил „Фолксваген Транспортер“,
рег. № РР 0589 АХ, рама № WV2ZZZ70ZSH079579,
дата на първа регистрация – 19.10.1995 г., придобит на 13.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4000 лв.;
116. лек автомобил „БМВ 525 Д“, рег. № РР
0613 АХ, рама № WBADP01080GX02454, дата на
първа регистрация – 15.12.2000 г., придобит на
15.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 7500 лв.;
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117. лек автомобил „Форд Фокус“, рег. № РР
0655 АХ, рама № WF0NXXGCDNYL79364, дата
на първа регистрация – 4.10.2000 г., придобит на
20.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
118. лек автомобил „Нисан X Трейл“, рег. № РР
0656 АХ, рама № JN1TENT30U0329286, дата на
първа регистрация – 29.01.2007 г., придобит на
20.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6000 лв.;
119. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР
0657 АХ, рама № WAUZZZ8DZSA085614, дата
на първа регистрация – 7.04.1995 г., придобит на
14.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
120. лек автомобил „Ситроен Ц 8“, рег. № РР
0697 АХ, рама № VF7EB4HWG13203896, дата на
първа регистрация – 20.01.2005 г., придобит на
19.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
121. лек автомобил „Рено Лагуна“, рег. № РР
0699 АХ, рама № VF1K5680518630298, дата на
първа регистрация – 17.08.1998 г., придобит на
17.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
122. лек автомобил „Форд Фиеста“, рег. № РР
0703 АХ, рама № WF0AXXGAJAYK84177, дата
на първа регистрация – 6.09.2000 г., придобит на
15.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
123. товарен автомобил „Пежо Партнер“, рег.
№ РР 0727 АХ, рама № VF35CWJZE60306608, дата
на първа регистрация – 31.10.2000 г., придобит
на 17.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
124. лек автомобил „Сузуки Витара“, рег. № РР
0742 АХ, рама № JSAETA01C00169357, дата на
първа регистрация – 17.06.1994 г., придобит на
20.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
125. лек автомобил „Хюндай Санта Фе“, рег.
№ РР 0772 АХ, рама № KMHSC81VP1U081333,
дата на първа регистрация – 2.01.2001 г., придобит на 21.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 10 000 лв.;
126. лек автомобил „Фолксваген Транспортер“,
рег. № РР 0774 АХ, рама № WV2ZZZ70ZVH089724,
дата на първа регистрация – 23.01.1997 г., придобит на 20.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 5000 лв.;
127. лек автомобил „Ситроен Ксара“, рег. № РР
0775 АХ, рама № VF7CH9HXC25844925, дата на
първа регистрация – 30.06.2006 г., придобит на
23.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
128. товарен автомобил „Форд Транзит“, рег.
№ РР 0782 АХ, рама № SFAVXXBDWMK52182,
дата на първа регистрация – 1.01.1991 г., придобит
на 20.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
129. лек автомобил „Опел Вектра Б“, рег. № РР
0806 АХ, рама № W0L000036V1171290, дата на
първа регистрация – 26.03.1997 г., придобит на
25.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
130. лек автомобил „Фиат Стило“, рег. № РР
0738 АХ, рама № ZFA19200000149641, дата на
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първа регистрация – 17.04.2002 г., придобит на
18.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
131. лек автомобил „Опел Вектра 1,8 С“, рег.
№ РР 0854 АХ, рама № W0L0JBF35W1313993, дата
на първа регистрация – 25.02.1999 г., придобит
на 24.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
132. товарен автомобил „Опел Мовано“, рег.
№ РР 0855 АХ, рама № VN1F9CCL524056019, дата
на първа регистрация – 25.04.2003 г., придобит
на 2.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
133. лек автомобил „Опел Астра 1,7 Д“, рег.
№ РР 0858 АХ, рама № W0L0TGF4815207510, дата
на първа регистрация – 27.03.2001 г., придобит
на 23.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
1 3 4. л е к а в т о м о б и л „Ф о л к с в а г е н Го л ф
1,9 ТД И“, р ег. № РР 0 859 А Х , ра м а № W
V WZZZ1HZPB039619, дата на първа регистрация – 2.11.1992 г., придобит на 26.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.;
135. лек автомобил „Мицубиши Паджеро“, рег.
№ РР 9013 В А, рама № JMP0NH77W1X007452,
дата на първа регистрация – 6.06.2001 г., придобит на 25.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7500 лв.;
136. лек автомобил „Форд Фокус 1,8 ДИ“, рег.
№ РР 0862 АХ, рама № WF0NXXGCDNY Y28461,
дата на първа регистрация – 14.12.2000 г., придобит на 22.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
137. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР
0868 АХ, рама № WAUZZZ8DZVA154537, дата
на първа регистрация – 2.01.1997 г., придобит на
25.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
138. лек автомобил „Фолксваген Транспортер“,
рег. № РР 0869 АХ, рама № WV2ZZZ70ZTH044652,
дата на първа регистрация – 27.11.1995 г., придобит на 23.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4000 лв.;
139. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 0872 АХ, рама № W V WZZZ3BZYE023538,
дата на първа регистрация – 29.06.1999 г., придобит на 25.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
140. лек автомобил „Нисан Патрол“, рег. № РР
9014 ВА, рама № JN1KDSY61U0310913, дата на
първа регистрация – 24.02.2000 г., придобит на
23.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8000 лв.;
141. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 0879 АХ, рама № W V WZZZ3BZXE458393,
дата на първа регистрация – 4.05.1999 г., придобит на 25.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
142. лек автомобил „Ауди А6 2,4 Куатро“, рег.
№ РР 0920 АХ, рама № WAUZZZ4BZWN071990,
дата на първа регистрация – 29.11.1997 г., придобит на 27.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4500 лв.;
143. лек автомобил „БМВ 530 Д“, рег. № РР
0921 АХ, рама № WBADP81050GV59882, дата на
първа регистрация – 20.05.2002 г., придобит на
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28.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8500 лв.;
144. товарен автомобил „Нисан Траде“, рег.
№ РР 0922 АХ, рама № VSGKB1099GA620779,
придобит на 27.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 6000 лв.;
145. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
0923 АХ, рама № W0L0TGF35X2111685, придобит
на 28.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
146. лек автомобил „Фолксваген Транспортер“,
рег. № РР 0956 АХ, рама № WV2ZZZ70ZPH067236,
дата на първа регистрация – 13.02.1995 г., придобит на 27.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4000 лв.;
147. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 0958 АХ, рама № W V WZZZ1 HZVD092161,
дата на първа регистрация – 27.08.1996 г., придобит на 27.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2000 лв.;
148. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР
0983 АХ, рама № WAUZZZ8DZTA004479, дата на
първа регистрация – 21.07.1996 г., придобит на
30.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
149. товарен автомобил „Рено Мастер“, рег.
№ РР 1018 АХ, рама № VF1FDCNJ528585224, дата
на първа регистрация – 11.04.2003 г., придобит
на 29.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6000 лв.;
150. лек автомобил „Фолксваген Фаетон“, рег.
№ РР Ю25 АХ, рама № W V WZZZ3DZ58004983,
дата на първа регистрация – 19.04.2005 г., придобит на 31.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 8500 лв.;
151. лек автомобил „Фолксваген Транспортер“,
рег. № РР 0960 АХ, рама № WV2ZZZ70ZYH132695,
дата на първа регистрация – 18.04.2000 г., придобит на 27.10.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 6500 лв.;
152. лек автомобил „БМВ Х5 3,0 ДИ“, рег.
№ РР 1051 АХ, рама № WBAFB71040LX47494, дата
на първа регистрация – 3.01.2006 г., придобит
на 2.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 16 500 лв.;
153. лек автомобил „Мазда ЦХ 9“, рег. № РР
1089 АХ, рама № JM3TB38V880157240, дата на
първа регистрация – 24.08.2008 г., придобит на
4.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 17 000 лв.;
154. лек автомобил „Рено Лагуна“, рег. № РР
1090 АХ, рама № VF1BGRG0632676320, дата на
първа регистрация – 29.03.2006 г., придобит на
3.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
155. лек автомобил „БМВ 318“, рег. № РР
1091 АХ, рама № WBA AP31000JL03271, дата на
първа регистрация – 6.12.1999 г., придобит на
1.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
156. лек автомобил „Опел Зафира“, рег. № РР
1131 АХ, рама № W0L0TGF7512047657, дата на
първа регистрация – 2.11.2000 г., придобит на
3.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2300 лв.;
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157. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР
1183 АХ, рама № WAUZZZ4BZWN030314, дата
на първа регистрация – 15.10.1997 г., придобит
на 5.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
158. лек автомобил „Алфа Ромео 156“, рег.
№ РР 1184 АХ, рама № ZAR93200000227883, дата
на първа регистрация – 6.02.2003 г., придобит
на 8.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3400 лв.;
159. лек автомобил „Хюндай Траджет“, рег.
№ РР 1186 АХ, рама № KMHMH81VP4U198506,
дата на първа регистрация – 17.03.2004 г., придобит на 6.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4000 лв.;
160. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 1187 АХ, рама № W V WZZZ1JZY W474928,
дата на първа регистрация – 9.05.2000 г., придобит на 7.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3500 лв.;
161. лек автомобил „Мазда 323“, рег. № РР
1191 АХ, рама № JMZBJ14R201197166, дата на
първа регистрация – 22.10.1999 г., придобит на
6.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1250 лв.;
162. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
1229 АХ, рама № W0L0TGF35X2149523, дата на
първа регистрация – 4.04.1999 г., придобит на
7.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
163. лек автомобил „Пежо 807“, рег. № РР
1230 А Х, рама № VF3EB4HWB13013915, дата
на първа регистрация – 21.10.2002 г., придобит
на 5.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
164. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 1232 АХ, рама № W V WZZZ3BZWP405590,
дата на първа регистрация – 14.05.1998 г., придобит на 10.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2000 лв.;
165. лек автомобил „Рено Трафик“, рег. № РР
1233 АХ, рама № VF1JLABA54W195023, дата на
първа регистрация – 16.10.2003 г., придобит на
7.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6000 лв.;
166. товарен автомобил „Фолксваген ЛТ 28“,
рег. № РР 1235 АХ, рама № WV1ZZZ2DZWH016726,
дата на първа регистрация – 4.12.1997 г., придобит на 7.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 8000 лв.;
167. лек автомобил „БМВ 320 ЦИ“, рег. № РР
1236 АХ, рама № WBABM11020JK11712, дата на
първа регистрация – 30.08.2000 г., придобит на
6.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
168. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР
1261 АХ, рама № WAUZZZ8DZTA200405, дата
на първа регистрация – 1.01.1996 г., придобит
на 7.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
169. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 1262 АХ, рама № W V WZZZ1JZWP028834,
дата на първа регистрация – 14.01.1998 г., придобит на 6.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
17 0 . т о в а р е н а в т о м о б и л „Ф о л к с в а г е н
Т р а н с п о р т е р“, р е г. № Р Р 1 2 6 4 А Х , р а м а
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№ WV1ZZZ70ZVH107861, дата на първа регистрация – 21.02.1997 г., придобит на 10.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.;
171. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 1265 АХ, рама № W V WZZZ3BZWE227794,
дата на първа регистрация – 10.02.1998 г., придобит на 5.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.;
172. лек автомобил „Хонда Акорд“, рег. № РР
1266 АХ, рама № S14HCC75600U000471, дата на
първа регистрация – 26.02.1993 г., придобит на
8.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1000 лв.;
173. товарен автомобил „Нисан Л 35“, рег.
№ РР 1267 АХ, рама № VSKL3534TLB343729, дата
на първа регистрация – 1.01.1990 г., придобит
на 7.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 9000 лв.;
174. лек автомобил „Ягуар С Тип“, рег. № РР
1308 АХ, рама № SAJA A01N43flVI91930, дата на
първа регистрация – 26.06.2003 г., придобит на
5.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8000 лв.;
175. т о в а р е н а в т о м о б и л „ М е р ц е д е с
Спринтер 312 Д“, рег. № РР 1341 А Х, рама
№ WDB9034631P999634, дата на първа регистрация – 19.07.2002 г., придобит на 6.11.2014 г.
Пазарна стойност към настоящи я момент –
11 000 лв.;
176. лек автомобил „Форд Галакси“, рег. № РР
1344 АХ, рама № WF0GXXPSSG1K93415, дата
на първа регистрация – 8.03.2002 г., придобит на
11.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
177. лек автомобил „Нисан Алмера“, рег. № РР
1345 АХ, рама № SJNFDAN16U0152998, дата на
първа регистрация – 3.04.2002 г., придобит на
10.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
178. лек автомобил „Ровър 25“, рег. № РР
1346 АХ, рама № SAREPMWBM4D730816, дата
на първа регистрация – 22.08.2003 г., придобит
на 10.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2300 лв.;
179. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 1347 АХ, рама № W V WZZZ3BZXE387549,
дата иа първа регистрация – 3.05.1999 г., придобит на 12.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
180. лек автомобил „Фолксваген Транспортер“,
рег. № РР 1351 АХ, рама № WV2ZZZ70ZYX042215,
дата на първа регистрация – 2.03.2000 г., придобит на 10.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 6500 лв.;
181. лек автомобил „Форд Галакси“, рег. № РР
13 82 АХ, рама № WF0GXXPSWGXP63812, дата
на първа регистрация – 25.01.2000 г., придобит
на 13.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
182. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР
1383 АХ, рама № WAUZZZ8E43A001875, дата на
първа регистрация – 13.06.2002 г., придобит на
14.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
183. лек автомобил „Сааб 9-5“, рег. № РР
1419 АХ, рама № YS3EF45C6W3060766, дата на
първа регистрация – 5.02.1998 г., придобит на
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14.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
184. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 1481 АХ, рама № W V WZZZ3CZ6P163966,
дата на първа регистрация – 14.03.2006 г., придобит на 13.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 6000 лв.;
185. лек автомобил „Фолксваген Транспортер“,
рег. № РР 1482 АХ, рама № WV2ZZZ70Z3H040730,
дата на първа регистрация – 13.09.2002 г., придобит на 17.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7500 лв.;
1 8 6 . т о в а р е н а в т о м о б и л „Ф о л к с в а ген Транспортер“, рег. № РР 1484 А Х, рама
№ WV2ZZZ70ZNH106048, дата на първа регистрация – 23.04.1992 г., придобит на 14.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2500 лв.;
187. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 1486 АХ, рама № W V WZZZ1HZWB022339,
дата на първа регистрация – 30.06.1997 г., придобит на 17.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2000 лв.;
188. лек автомобил „Ланд Ровер Фриландер“,
рег. № РР 9039 АХ, рама № SALLNABE71A348676,
дата на първа регистрация – 26.09.2001 г., придобит на 17.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4000 лв.;
189. лек автомобил „Фолксваген Поло“, рег.
№ РР 1510 АХ, рама № W V WZZZ6NZXY189190,
дата на първа регистрация – 13.04.1999 г., придобит на 17.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2000 лв.;
190. товарен автомобил „Фолксваген ЛТ 35“,
рег. № РР 1511 АХ, рама № WV1ZZZ2DZXH004423,
дата на първа регистрация – 13.11.1998 г., придобит на 14.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 8500 лв.;
191. лек автомобил „Крайслер Вояджер“, рег.
№ РР 1513 АХ, рама № 1C4GYB2R4TU119990, дата
на първа регистрация – 26.05.1998 г., придобит
на 18.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
192. лек автомобил „Ситроен Евазион“, рег.
№ РР 1514 АХ, рама № VF7U6UC0012100457, дата
на първа регистрация – 26.04.1996 г., придобит
на 15.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
193. лек автомобил „Опел Виваро“, рег. № РР
1517 АХ, рама № W0LJ7ACA66V602118, дата на
първа регистрация – 22.11.2005 г., придобит на
17.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6500 лв.;
194. лек автомобил „Субару Форестер“, рег.
№ РР 1520 АХ, рама № n?lSF5LJ4WG015800, дата
на първа регистрация – 16.07.1999 г., придобит
на 17.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
195. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 1567 АХ, рама № W V WZZZ3BZYE275661,
дата на първа регистрация – 23.03.2000 г., придобит на 20.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3000 лв.;
196. лек автомобил „Форд Ка“, рег. № РР 15
69 АХ, рама № WF0BXXWPRB2M44488, дата на
първа регистрация – 30.08.2002 г., придобит на
19.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1000 лв.;
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197. лек автомобил „Форд Мондео“, рег. № РР
1571 АХ, рама № WF0WXXGBBW1E31341, дата
на първа регистрация – 19.12.2001 г., придобит
на 19.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
198. лек автомобил „Форд Фокус“, per. № РР
1572 АХ, рама № WFOAXXGCDA1Р72776, дата
на първа регистрация – 31.05.2001 г., придобит
на 17.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
199. лек автомобил „Алфа Ромео 156“, рег.
№ РР 1573 АХ, рама № ZAR93200001262406, дата
на първа регистрация – 16.02.2002 г., придобит
на 19.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2400 лв.;
200. лек автомобил „Крайслер Вижон 3,5 Л“,
рег. № РР 1574 АХ, рама № 1C3EEB6F2RH137314,
дата на първа регистрация – 8.07.1996 г., придобит на 19.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3000 лв.;
201. лек автомобил „Рено Меган“, рег. № РР
1595 АХ, рама № W1BA0NL519381207, дата на
първа регистрация – 7.04.1999 г., придобит на
22.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
202. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР 1601
А Х, рама № WAUZZZ8DZ WA160484, дата на
първа регистрация – 14.04.1998 г., придобит на
19.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
203. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР
1657 АХ, рама № WAUZZZ8DZSA119762, дата на
първа регистрация – 23.05.1995 г., придобит на
21.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
204. лек автомобил „Опел Вектра Б“, рег. № РР
1660 АХ, рама № W0L0JBF35 V7020635, дата на
първа регистрация – 14.12.1999 г., придобит на
21.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
205. лек автомобил „БМВ Х5“, рег. № РР
1662 АХ, рама № WBAFB71020LV65597, дата на
първа регистрация – 4.03.2005 г., придобит на
23.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 16 000 лв.;
206. лек автомобил „Рено Лагуна“, рег. № РР
1699 АХ, рама № VF1B560KE16521019, дата на
първа регистрация – 13.06.1997 г., придобит на
20.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
207. лек автомобил „БМВ 316 И“, рег. № РР
1701 АХ, рама № WBACA71080FL85433, дата на
първа регистрация – 22.05.1997 г., придобит на
21.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
208. лек автомобил „Фолксваген Голф 1,9 ТДИ“,
рег. № РР 1703 АХ, рама № WVWZZZ1JZYW604343,
дата на първа регистрация – 27.06.2000 г., придобит на 21.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3500 лв.;
209. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
1706 АХ, рама № W0L0TGF35Y2013666, дата на
първа регистрация – 8.09.1999 г., придобит на
24.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
210. лек автомобил „Рено Меган 1,6 И“, рег.
№ РР 1707 АХ, рама № VF1BA04B521695215, дата
на първа регистрация – 15.02.2000 г., придобит
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на 24.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
211. лек автомобил „Тойота Ланд Круизер“, рег.
№ РР 1730 АХ, рама № JT1V0LJ7309021068, дата
на първа регистрация – 7.05.1993 г., придобит на
20.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
212. лек автомобил „Форд Мондео“, рег. № РР
1745 АХ, рама № WF05XXGBB54R26723, дата на
първа регистрация – 1.03.2004 г., придобит на
23.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.
213. лек автомобил „Опел Корса“, рег. № РР
1751 АХ, рама № W0L0SBF68Y4347005, дата на
първа регистрация – 6.07.2000 г., придобит на
25.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
214. лек автомобил „Рено Еспейс“, рег. № РР
1752 АХ, рама № VF8JE0A0516632847, дата на
първа регистрация – 24.06.1997 г., придобит на
25.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
21 5. т ов а р ен а в т омо би л „ Л а н д Ро вер Фри ла н дер“, рег. № РР 9044 ВА , рама
№ SALLNABE81А341132, дата на първа регистрация – 31.07.2001 г., придобит на 26.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 4000 лв.;
216. лек автомобил „БМВ 730 Д Автоматик“,
рег. № РР 1808 АХ, рама № WBAHM21080DS65014,
дата на първа регистрация – 21.02.2006 г., придобит на 26.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент- 11 500 лв.;
217. лек автомобил „Нисан X Трейл“, рег. № РР
1811 АХ, рама № JN1TENT30U0018093, дата на
първа регистрация – 30.01.2003 г., придобит на
26.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
2 1 8 . т о в а р е н а в т о м о б и л „Ф о л к с в а ген Транспортер“, рег. № РР 1850 А Х, рама
№ WV2ZZZ21ZNH007003, дата на първа регистрация – 26.11.1991 г., придобит на 27.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.;
219. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 1901 АХ, рама № W V WZZZ3BZXP209230,
дата на първа регистрация – 4.11.1998 г., придобит на 1.12.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
220. лек автомобил „Форд Мондео“, рег. № РР
1903 АХ, рама № WF0NXXGBBNYK62088, дата
на първа регистрация – 12.07.2000 г., придобит
на 28.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
221. лек автомобил „Ауди А6 2,5 ТДИ“, рег.
№ РР 1936 АХ, рама № WAUZZZ4B92N114689,
дата на първа регистрация – 27.02.2004 г., придобит на 2.12.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7000 лв.;
222. лек автомобил „Ауди А6 2,5 ТДИ“, рег.
№ РР 1937 АХ, рама № WAUZZZ4BZ1N110438,
дата на първа регистрация – 23.02.2001 г., придобит на 2.12.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 5000 лв.;
223. лек автомобил „Рено Трафик Д“, рег. № РР
1962 АХ, рама № VF1JLCCA64V196688, дата на
първа регистрация – 23.11.2003 г., придобит на
30.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6000 лв.;
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224. лек автомобил „Мицубиши Паджеро“,
рег. № РР 1003 ВВ, рама № JMB0NV240WJ001204,
дата на първа регистрация – 19.02.1999 г., придобит на 30.11.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 6500 лв.;
225. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР
1972 А Х, рама № WAUZZZ8E72A285582, дата
на първа регистрация – 22.04.2002 г., придобит
на 2.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
226. лек автомобил „Мерцедес Ц 250 Т „, рег.
№ РР 1974 АХ, рама № WDB2021881F786811, дата
на първа регистрация – 21.08.1998 г., придобит
на 2.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
227. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
2054 АХ, рама № W0L0TGF35W2177457, дата на
първа регистрация – 2.06.1998 г., придобит на
2.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
228. лек автомобил „Фолксваген Транспортер“,
рег. № РР 2058 АХ, рама № WV2ZZZ7HZ4X040447,
дата на първа регистрация – 14.06.2004 г., придобит на 3.12.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 8500 лв.;
229. лек автомобил „Мицубиши Паджеро 3,2 Д“,
рег. № РР 1004 ВВ, рама № JMBLYV78W2J003932,
дата на първа регистрация – 17.05.2002 г., придобит на 5.12.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7500 лв.;
230. лек автомобил „Ланд Ровер Фриландер“,
рег. № РР 1006 ВВ, рама № SALLNAAA73A254541,
дата на първа регистрация – 13.03.2003 г., придобит на 5.12.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 5000 лв.;
231. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР
2087 А Х, рама № WAUZZZ4B82N100489, дата
на първа регистрация – 28.03.2002 г., придобит
на 3.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
232. товарен автомобил „Рено Сценик“, рег.
№ РР 2101 АХ, рама № VF1JM0CDH32236508, дата
на първа регистрация – 25.02.2005 г., придобит
на 4.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
233. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 2127 АХ, рама № W V WZZZ3BZ2P347833,
дата на първа регистрация – 4.04.2002 г., придобит на 6.12.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4000 лв.;
234. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 2127 АХ, рама № W V WZZZ3BZ2P347833,
дата на първа регистрация – 4.04.2002 г., придобит на 8.12.2014 г.Пазарна стойност към настоящия момент – 3000 лв.;
235. лек автомобил „Опел Астра Г ЦЦ“, рег.
№ РР 2132 АХ, рама № W0L0TGF48X5064767, дата
на първа регистрация – 7.01.1999 г., придобит на
9.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
236. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР
1898 АХ, рама № WAUZZZ4BZXN142102, дата на
първа регистрация – 19.08.1999 г., придобит на
28.11.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
237. лек автомобил „Ауди A3“, рег. № РР
2134 АХ, рама № WAUZZZ8LZX A038593, дата
на първа регистрация – 4.12.1998 г., придобит
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на 7.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
238. лек автомобил „Форд Мондео“, рег. № РР
2141 АХ, рама № WF04XXGBB41U25071, дата на
първа регистрация – 30.05.2001 г., придобит на
1.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
239. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР
2167 АХ, рама № WAUZZZ8E92A252180, дата на
първа регистрация – 15.07.2002 г., придобит на
8.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
240. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
2169 АХ, рама № W0L0JBF35Y1180427, дата на
първа регистрация – 19.07.2000 г., придобит на
9.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
241. лек автомобил „БМВ 330 Д“, рег. № РР
2171 АХ, рама № WBA AL91000FS17220, дата на
първа регистрация – 22.03.2001 г., придобит на
8.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
242. лек автомобил „Фолксваген Туран“, рег.
№ РР 2173 АХ, рама № W VGZZZ1TZ5W117923,
дата на първа регистрация – 27.01.2005 г., придобит на 9.12.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7500 лв.;
243. лек автомобил „Ситроен Ксара“, рег. № РР
2174 АХ, рама № VF7N2RHYF36795747, дата на
първа регистрация – 28.03.2000 г., придобит на
8.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
244. товарен автомобил „Опел Мовано“, рег.
№ РР 2217 АХ, рама № VN1F9CCL523420246, дата
на първа регистрация – 22.10.2001 г., придобит
на 9.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
245. лек автомобил „Ланд Ровер Фриландер“,
рег. № РР 1013 ВВ, рама № SALLNABG12A381547,
дата на първа регистрация – 28.01.2002 г., придобит на 11.12.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 4500 лв.;
246. лек автомобил „Алфа Ромео 156“, рег.
№ РР 2248 АХ, рама № ZAR93200001372755, дата
на първа регистрация – 21.10.2004 г., придобит
на 9.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3400 лв.;
247. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 2319 АХ, рама № W V WZZZ3CZ7E151093,
дата на първа регистрация – 15.01.2007 г., придобит на 13.12.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 9500 лв.;
248. лек автомобил „Форд Фиеста“, рег. № РР
2328 АХ, рама № WF0AXXBAJAVK51943, дата на
първа регистрация – 19.11.1997 г., придобит на
13.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1000 лв.;
249. лек автомобил „БМВ 318 ТДС“, рег. № РР
2329 АХ, рама № WBACF51070EV42994, дата на
първа регистрация – 2.01.1997 г., придобит на
13.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
250. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 2338 АХ, рама № W V WZZZ3BZWP053788,
дата на първа регистрация – 30.06.1997 г., придобит на 11.12.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2000 лв.;
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251. лек автомобил „Форд Транзит“, рег. № РР
2347 АХ, рама № WF0PXXGBFP2J10517, дата на
първа регистрация – 27.06.2002 г., придобит на
12.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8000 лв.;
252. лек автомобил „Сеат Толедо“, рег. № РР
2358 АХ, рама № VSSZZZ1LZWR042325, дата на
първа регистрация – 31.08.1998 г., придобит на
18.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
253. лек автомобил „Фиат Улисе 1,9 Д“, рег.
№ РР 2392 АХ, рама № ZFA22000012056754, дата
на първа регистрация – 6.06.1995 г., придобит на
11.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1000 лв.;
254. лек автомобил „Опел Вектра Б“, рег. № РР
2403 АХ, рама № W0L000038V5192624, дата на
първа регистрация – 24.04.1997 г., придобит на
15.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
255. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 2408 АХ, рама № W V WZZZ1JZWB051962,
дата на първа регистрация – 9.04.1998 г., придобит на 15.12.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
256. товарен автомобил „Мерцедес
С п ри н т е р 3 0 8 “, р ег. № РР 2 422 А Х , р а м а
№ WDB9036622R242977, дата на първа регистрация – 12.04.2001 г., придобит на 15.12.2014 г.
Пазарна стойност към настоящи я момент –
10 500 лв.;
257. лек автомобил „Фолксваген Голф 1,9 ТДИ“,
рег. № РР 2459 АХ, рама № WVWZZZ1HZSW522572,
дата на първа регистрация – 30.05.1995 г., придобит на 19.12.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1500 лв.;
258. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
2513 АХ, рама № W0L0TGF35Y2112732, дата на
първа регистрация – 28.02.2000 г., придобит на
19.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
259. лек автомобил „Алфа Ромео 156 1,9 ЖТД“,
рег. № РР 2520 АХ, рама № ZAR93200000141330,
дата на първа регистрация – 25.10.2000 г., придобит на 21.12.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2000 лв.;
260. лек автомобил „Мерцедес ЦЛК 200“, рег.
№ РР 2556 АХ, рама № WDB2093081F185694, дата
на първа регистрация – 1.08.2006 г., придобит на
27.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 17 000 лв.;
261. лек автомобил „Тойота Ланд Круизер“,
рег. № РР 1026 ВВ, рама № JT111PJ8007009811,
дата на първа регистрация – 1.06.1997 г., придобит на 18.12.2014 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 5000 лв.;
262. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
2628 АХ, рама № W0L000036T1149326, дата на
първа регистрация – 25.04.1996 г., придобит на
10.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
263. лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег.
№ РР 2647 АХ, рама № W V WZZZ1HZPW498870,
дата на първа регистрация – 22.04.1993 г., придобит на 3.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1500 лв.;
264. товарен автомобил „Фолксваген ЛТ 35“,
рег. № РР 2705 АХ, рама № WV1ZZZ2DZXH022985,
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дата на първа регистрация – 10.05.1999 г., придобит на 2.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 9500 лв.;
265. лек автомобил „Мерцедес Вито 220 ЦДИ“,
рег. № РР 2741 АХ, рама № VSA63829413284483,
дата на първа регистрация – 30.03.2000 г., придобит на 5.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 5500 лв.;
266. лек автомобил „Мерцедес Ц 220 ЦДИ“,
рег. № РР 2810 АХ, рама № WDD2040081A220141,
дата на първа регистрация – 12.09.2008 г., придобит на 8.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 14 000 лв.;
267. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР 2811
А Х, рама № WAUZZZ8DZTA03 8421, дата на
първа регистрация – 14.09.1995 г., придобит на
12.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
268. лек автомобил „Хонда Сивик“ рег. № РР
2815 АХ, рама № JHMEH61800S300911, дата на
първа регистрация – 25.11.1994 г., придобит на
8.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 800 лв.;
269. лек автомобил „Фолксваген Венто“, рег.
№ РР 2816 АХ, рама № W V WZZZ1HZV W041668,
дата на първа регистрация – 6.06.1996 г., придобит на 8.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1500 лв.;
270. лек автомобил „Хонда Акорд“, рег. № РР
2865 АХ, рама № JHMCN15504C201204, дата на
първа регистрация – 30.06.2004 г., придобит на
9.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
271. лек автомобил „Мерцедес Е 250 ТД“, рег.
№ РР 2876 АХ, рама № WDB2100151A709936, дата
на първа регистрация – 9.07.1998 г., придобит на
9.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
272. лек автомобил „Рено Еспейс“, рег. № РР
2878 АХ, рама № VF8JE0E0519491513, дата на
първа регистрация – 17.06.1999 г., придобит на
9.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
273. лек автомобил „Мерцедес 211 ЦДИ“, рег.
№ РР 2913 АХ, рама № WDB9026721R316606, дата
на първа регистрация – 12.09.2001 г., придобит
на 9.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 7500 лв.;
274. лек автомобил „Дачия Логан“, рег. № РР
2919 АХ, рама № UU1LSDABH33916272, дата на
първа регистрация – 1.06.2005 г., придобит на
12.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
275. лек автомобил „Джип Гранд Чероки“, рег.
№ РР 2921 АХ, рама № 1J8HCE8M76Y144985, дата
на първа регистрация – 27.06.2006 г., придобит
на 9.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 12 000 лв.;
276. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
2922 АХ, рама № W0L0TGF0815002960, дата на
първа регистрация – 22.09.2000 г., придобит на
9.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
277. лек автомобил „Рено Лагуна“, рег. № РР
2969 АХ, рама № VF1BGRE0532399440, дата на
първа регистрация – 15.09.2004 г., придобит на
12.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
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278. лек автомобил „Сеат Толедо 1,9 ТДИ“,
рег. № РР 2970 АХ, рама № VSSZZZ1MZ3R128274,
дата на първа регистрация – 25.06.2003 г., придобит на 13.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 5500 лв.;
279. лек автомобил „БМВ 318 И“, рег. № РР
2971 АХ, рама № WBA AL31030JJ11158, дата на
първа регистрация – 18.11.1998 г., придобит на
9.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
280. лек автомобил „Фолксваген Поло“, рег.
№ РР 2973 А Х, рама № W V W Z Z Z6NZ1 DO
11253, дата на първа регистрация – 18.07.2000 г.,
придобит на 9.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
281. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 3004 АХ, рама № W V WZZZ3AZTE251071,
дата на първа регистрация – 18.09.1996 г., придобит на 9.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 1500 лв.;
282. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
3006 АХ, рама № W0L000056S5319266, дата на
първа регистрация – 13.10.1995 г., придобит на
12.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1300 лв.;
283. лек автомобил „Опел Зафира“, рег. № РР
3008 АХ, рама № W0L0TGF7522193306, дата на
първа регистрация – 12.04.2002 г., придобит на
13.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3300 лв.;
284. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
3014 АХ, рама № W0L0TGF3512098268, дата на
първа регистрация – 1.01.2000 г., придобит на
13.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
285. лек автомобил „Мерцедес Ц 200“, рег.
№ РР 3015 АХ, рама № WDB2030041A431542, дата
на първа регистрация – 22.04.2003 г., придобит
на 13.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
286. лек автомобил „Мерцедес Е 300“, рег.
№ РР 3060 АХ, рама № WDB2100251A750298, дата
на първа регистрация – 4.09.1998 г., придобит на
16.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
287. лек автомобил „БМВ 530 Д“, рег. № РР
3063 АХ, рама № WBADL81090GJ69816, дата на
първа регистрация – 27.10.1999 г., придобит на
16.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
288. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
3099 АХ, рама № W0L0TGF35Y2065167, дата на
първа регистрация – 1.11.1999 г., придобит на
16.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
289. лек автомобил „БМВ 525 Д“, рег. № РР
3102 АХ, рама № WBADL910X0GW64595, дата
на първа регистрация – 1.03.2002 г., придобит на
16.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8000 лв.;
290. лек автомобил „Шкода Октавия“, рег.
№ РР 3104 АХ, рама № TMBZZZ1U5X8205960,
дата на първа регистрация – 11.05.1999 г., придобит на 16.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2500 лв.;
291. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 3105 АХ, рама № W V WZZZ3BZYE267805,
дата на първа регистрация – 4.02.2000 г., при-
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добит на 15.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3000 лв.;
292. лек автомобил „Ауди А6 2,0 ТДИ“, рег.
№ РР 3140 АХ, рама № WAUZZZ4F05N115706,
дата на първа регистрация – 18.05.2005 г., придобит на 19.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 6500 лв.;
293. лек автомобил „Хюндай ХГ 30“, рег. № РР
3199 АХ, рама № KMHFU41DP1A106972, дата на
първа регистрация – 5.06.2001 г., придобит на
22.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
294. лек автомобил „Ауди А4“, рег. № РР
3448 АХ, рама № WAUZZZ8DZVA084867, дата
на първа регистрация – 2.01.1997 г., придобит на
27.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
295. лек автомобил „Опел Вектра Б“, рег. № РР
3478 АХ, рама № W0L0JBF68X7053133, дата на
първа регистрация – 26.05.1999 г., придобит на
30.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2500 лв.;
296. лек автомобил „Рено Меган Сценик“, рег.
№ РР 3479 АХ, рама № VF1JA0F0515821805, дата
на първа регистрация – 27.12.1996 г., придобит
на 29.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
297. товарен автомобил „Форд Транзит“, рег.
№ РР 3497 АХ, рама № WF0ZXXTTFZ7S21143,
дата на първа регистрация – 16.08.2007 г., придобит на 27.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 10 000 лв.;
298. лек автомобил „Киа Соренто“, рег. № РР
3498 АХ, рама № KNEJC521565559953, дата на
първа регистрация – 28.04.2006 г., придобит на
30.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
299. лек автомобил „Шкода Октавия“, рег.
№ РР 3502 АХ, рама № TMBZZZ1U8X2224781,
дата на първа регистрация – 4.02.2000 г., придобит на 29.01.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3000 лв.;
300. лек автомобил „Опел Астра“, рег. № РР
3503 АХ, рама № W0L0TGF4825028711, дата на
първа регистрация – 20.12.2001 г., придобит на
30.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
301. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
3506 АХ, рама № W0L0JBF3511086854, дата на
първа регистрация – 31.01.2001 г., придобит на
30.01.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
302. лек автомобил „Рено Лагуна“, рег. № РР
3545 АХ, рама № VF1BG1PBB34508437, дата на
пърьа регистрация – 29.08.2005 г., придобит на
5.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
3 0 3 . т о в а р е н а в т о м о б и л „Ф о л к с в а ген Транспортер“, рег. № РР 3546 А Х, рама
№ WV1ZZZ70ZTH015914, дата на първа регистрация – 28.09.1995 г., придобит на 2.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 3500 лв.;
304. лек автомобил „БМВ 525 Д“, рег. № РР
3549 АХ, рама № WBADL91050GW55111, дата на
първа регистрация – 9.01.2001 г., придобит на
4.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
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305. товарен автомобил „Опел Мовано“, рег.
№ РР 3552 АХ, рама № VN1F9CEM522714887, дата
на първа регистрация – 31.08.2000 г., придобит
на 2.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3500 лв.;
306. лек автомобил „БМВ 330 ХД“, рег. № РР
3556 АХ, рама № WBAEP71070PF32460, дата на
първа регистрация – 6.12.2001 г., придобит на
1.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
307. лек автомобил „Мерцедес Ц 180“, рег.
№ РР 3684 АХ, рама № WDB2020221A006189, дата
на първа регистрация – 1.09.1993 г., придобит на
9.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1000 лв.;
308. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР
3718 АХ, рама № WAUZZZ4BX2N054258, дата
на първа регистрация – 2.11.2001 г., придобит
на 9.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
309. лек автомобил „Форд Фокус“, рег. № РР
3863 АХ, рама № WF0MXXWPDNXP56286, дата
на първа регистрация – 25.01.2000 г., придобит
на 16.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
310. лек автомобил „Джип Чероки“, рег. № РР
3871 АХ, рама № 1J4FFN8M9YL258356, дата на
първа регистрация – 3.01.2001 г., придобит на
16.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
311. лек автомобил „Опел Вектра“, рег. № РР
3889 АХ, рама № W0L0ZCF6921034691, дата па
първа регистрация 12.06.2002 г., придобит на
16.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
312. лек автомобил „Пежо 807“, рег. № РР
3892 АХ, рама № VF3EB4HWB13114946, дата на
първа регистрация – 18.11.2003 г., придобит на
16.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
313. лек автомобил „БМВ Х5 3,0 Д“, рег. № РР
3913 АХ, рама № WBAFB71020LX50992, дата на
първа регистрация – 16.02.2006 г., придобит на
16.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 16 000 лв.;
314. лек автомобил „Сеат Алхамбра“, рег. № РР
3959 АХ, рама № VSSZZZ7MZ1V511012, дата на
първа регистрация – 14.06.2002 г., придобит на
20.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
315. лек автомобил „БМВ 525“, рег. № РР
4063 АХ, рама № WBADT31020GN70031, дата на
първа регистрация – 2.10.2000 г., придобит на
18.02.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5000 лв.;
316. товарен автомобил „Ивеко Дейли 35 Ц 11“,
рег. № РР 4146 АХ, рама № ZCFC357205406372,
дата на първа регистрация – 20.11.2002 г., придобит на 22.02.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 7000 лв.;
317. лек автомобил „Джип Чероки Спорт“, рег.
№ РР 4423 АХ, рама № 1J4JMN8122W210025, дата
на първа регистрация – 9.02.2002 г., придобит на
8.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
318. лек автомобил „БМВ 320 Д“, рег. № РР
4519 АХ, рама № WBA AX71060PE68460, дата на
първа регистрация – 15.10.2001 г., придобит на
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13.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
319. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 4622 АХ, рама № W V WZZZ3BZWE332087,
дата на първа регистрация – 5.01.2001 г., придобит на 14.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3000 лв.;
320. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 4711 АХ, рама № W V WZZZ3BZ3Е134476,
дата на първа регистрация – 20.09.2002 г., придобит на 20.03.2015 г. Пазарната стойност към
настоящия момент – 3500 лв.;
321. лек автомобил „Фолксваген Шаран 1,9 ТД“,
рег. № РР 4713 АХ, рама № WVWZZZ7MZ2V034006,
дата на първа регистрация – 29.05.2002 г., придобит на 20.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 6500 лв.;
322. лек автомобил „Фолксваген Шаран 1,9 ТД“,
рег. № РР 4769 АХ, рама № WVWZZZ7MZ1V050967,
дата на първа регистрация – 8.05.2001 г., придобит на 24.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 6000 лв.;
323. лек автомобил „Мерцедес Е 220 ЦДИ“,
рег. № РР 4840 АХ, рама № WDB2112081B1754461,
дата на първа регистрация – 15.05.2007 г., придобит на 27.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 12 000 лв.;
324. лек автомобил „Ланд Ровер Рейндж Ровер“,
рег. № РР 4887 АХ, рама № SALLSAA145A906509,
дата на първа регистрация – 27.05.2005 г., придобит на 26.03.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 14 500 лв.;
325. лек автомобил „Форд Фокус“, рег. № РР
4957 АХ, рама № WF0AXXGCDAYK81264, дата
па първа регистрация 23.06.2000 г., придобит на
26.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
326. товарен автомобил „Нисан Патрол“, рег.
№ РР 2043 АХ, рама № JN1KDSY61U0303914, дата
на първа регистрация – 23.10.1998 г., придобит
на 31.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8500 лв.;
327. лек автомобил „Ланчия Тенис“, рег. № РР
4996 АХ, рама № ZLA84100000006055, дата на
първа регистрация – 20.12.2002 г., придобит на
27.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
328. лек автомобил „Рено Еспейс“, рег. № РР
4998 АХ, рама № VF8J636150R604453, дата на
първа регистрация – 16.02.1996 г., придобит на
3.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1000 лв.;
329. лек автомобил „Алфа Ромео 147“, рег.
№ РР 5014 АХ, рама № ZAR93700003035219, дата
на първа регистрация – 8.03.2002 г., придобит на
27.03.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
330. лек автомобил „Фолксваген Транспортер“,
рег. № РР 5022 АХ, рама № WV2ZZZ70ZVH088967,
дата на първа регистрация – 2.10.1997 г., придобит на 2.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.;
331. лек автомобил „Фолксваген Транспортер“,
рег. № РР 5023 АХ, рама № WV2ZZZ70ZVH119745,
дата на първа регистрация – 17.04.1997 г., придобит на 2.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 5000 лв.;
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332. лек автомобил „Мицубиши Аутлендър“,
рег. № РР 5106 АХ, рама № JMBXJCW8W7U019116,
дата на първа регистрация – 27.06.2007 г., придобит на 3.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 10 000 лв.;
333. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР
5229 АХ, рама № WAUZZZ4B83N062019, дата на
първа регистрация – 3.01.2003 г., придобит на
10.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 5500 лв.;
334. лек автомобил „Ауди А6“, рег. № РР
5275 АХ, рама № WAUZZZ4F06N040085, дата на
първа регистрация – 21.07.2005 г., придобит на
12.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6500 лв.;
335. лек автомобил „Форд Фокус“, рег. № РР
5287 АХ, рама № WF0NXXGCDNXD71870, дата
на първа регистрация – 9.04.1999 г., придобит на
11.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
336. лек автомобил „Форд Транзит“, рег. № РР
5394 АХ, рама № WF0RXXTTFR4C53757, дата на
първа регистрация – 2.07.2004 г., придобит на
17.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8500 лв.;
337. лек автомобил „Опел Омега 2,0 И“, рег.
№ РР 5420 АХ, рама № W0L0VBM35W1154391,
дата на първа регистрация – 29.01.1999 г., придобит на 17.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 850 лв.;
338. лек автомобил „Рено Лагуна“, рег. № РР
5467 АХ, рама № VF1BG1ZBB37445568, дата на
първа регистрация – 9.05.2007 г., придобит на
20.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
339. лек автомобил „Фолксваген Шаран“, рег.
№ РР 5474 АХ, рама № W V WZZZ7MZY V002060,
дата на първа регистрация – 21.06.1999 г., придобит на 20.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 5000 лв.;
340. лек автомобил „Алфа Ромео 147 1,9 ЖТД“,
рег. № РР 5473 АХ, рама № ZAR93700003174002,
дата на първа регистрация – 16.05.2003 г., придобит на 17.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3000 лв.;
341. лек автомобил „Мазда 6“, рег. № РР
5472 АХ, рама № JMZGY19R201211731, дата на
първа регистрация – 17.10.2005 г., придобит на
17.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
342. лек автомобил „Волво В 40“, рег. № РР
5541 АХ, рама № Y V1V W7113VF065693, дата на
първа регистрация – 7.01.1997 г., придобит на
18.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.;
343. лек автомобил „БМВ 523 И“, рег. № РР
5545 АХ, рама № WBADH31000BY04682, дата на
първа регистрация – 25.02.1998 г., придобит на
18.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.;
344. товарен автомобил „Ивеко Дейли“, рег.
№ РР 5162 АХ, рама № ZCFC497010D085765, дата
на първа регистрация – 24.02.1999 г., придобит
па 7.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 6500 лв.;
3 45. т ов а р ен а в т о мо би л „С и т р о ен Б е р л и н г о 1 , 9 Д “, р е г. № Р Р 557 9 А Х , р а м а
№ VF7GJWJYB93129417, дата на първа регистра-
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ция – 7.04.2004 г., придобит на 18.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.;
346. товарен автомобил „Ивеко 50 Ц 11“, рег.
№ РР 5513 АХ, рама № ZCFC507000D147377, дата
на първа регистрация – 18.04.2001 г., придобит
на 20.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 8000 лв.;
347. лек автомобил „Алфа Ромео 156 2,4 ЖТД“,
рег. № РР 5605 АХ, рама № ZAR93200001197695,
дата на първа регистрация – 29.09.2000 г., придобит на 20.04.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 2000 лв.;
348. лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ РР 5684 АХ, рама № W V WZZZ3AZTE271427,
дата на първа регистрация – 12.11.1996 г., придобит на 24.04.2015 г. за сумата 350 евро, равняващи
се на 684,54 лв., представляваща действителната
цена по сделката. Пазарна стойност към настоящия момент – 2000 лв.;
349. лек автомобил „БМВ 525“, рег. № РР
5701 АХ, рама № WBADF810X0BT01731, дата на
първа регистрация – 20.09.1996 г., придобит на
25.04.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 3000 лв.;
350. лек автомобил „Волво С 40“, рег. № РР
0362 АХ, рама № Y V1VS7113XF345106, дата на
първа регистрация – 23.12.1998 г., придобит на
3.10.2014 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 2000 лв.;
351. лек автомобил „БМВ 530 Д“, рег. № РР
5830 АХ, рама № WBADP71040GS60880, дата на
първа регистрация – 26.05.1999 г., придобит на
3.05.2015 г. Пазарна стойност към настоящия
момент – 4500 лв.;
352. лек автомобил „Нисан Патфайндер 2,5 Д“
рег. № РР 5922 АХ, рама № VSKJYWR51U0240446,
дата на първа регистрация – 27.09.2007 г., придобит на 7.05.2015 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 16 000 лв.;
353. л ек а в т о мо б и л „ БМ В 32 0 Д“, р ег.
№ РР 2 612 А Х (нов № РР 762 4 А Х), ра ма
№ WBAAS720X0FY63435, дата на първа регистрация – 9.06.2003 г., придобит на 30.12.2014 г. Пазарна стойност към настоящия момент – 7000 лв.;
IV.2. От „Ламав“ – ЕООД, ЕИК 203169089, на
основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2, чл. 63,
ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.): суми от
продажби на МПС с цена на иска 190 100 лв.
Под условие на евентуалност, в случай че до
приключване на съдебното производство с влязло
в сила съдебно решение срещу имуществото,
предмет на искове за реално отнемане с правно
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.), чл. 66, ал. 2, чл. 63, ал. 2,
т. 1 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.), се установи,
че имуществото липсва или е отчуждено преди
допускане и налагане на запорите, на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1, чл. 62,
респ. чл. 72, чл. 66, ал. 2, чл. 63, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) да бъде
присъдена паричната му равностойност.
Делото е насрочено за 18.12.2019 г. от 10,30 ч.
Съдът указва на третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото,
че могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред първата инстанция в срок
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
6496
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 76,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 500 по описа на съда за 2019 г. по мотивирано
искане на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, с което на основание чл. 74, ал. 1 и 2
от ЗОПДНПИ и Решение № 1520 от 17.07.2019 г.
на КПКОНПИ е предявено искане за отнемане
в полза на държавата на имущество на стойност
456 396,34 лв. от Добромир Георгиев Момчилов,
ЕГН 7806108606, с постоянен адрес Хасково,
бул. България (Г. Димитров) № 108, както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– сума 1540 лв., представляваща причинена
имуществена вреда вследствие на извършена престъпна дейност от Добромир Георгиев Момчилов;
– сума 7600 лв., представляваща предоставени
заеми от Добромир Георгиев Момчилов;
– сума 174 514,72 лв., представляваща извършени
вноски по банкови сметки от проверяваното лице;
– сума 236 558,84 лв., представляваща извършени
вноски по банкови сметки от трети лица;
– сума 9491,75 лв., представляваща получени
лихви по банкови сметки;
– сума 18 822,65 лв., представляваща доход от
продажба на инвестиционни дялове от Договорен
фонд „ОББ Патримониум Земя“;
– сума 7868,38 лв., представляваща извършени
вноски по застрахователни полици, сключени от
Добромир Георгиев Момчилов в застрахователно
дружество „ОББ – МетЛайф ЖЗД“ – АД.
Съдът указва на заинтересуваните лица, че
могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с оглед
разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ в срок
2 месеца считано от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
Насрочва делото за първо съдебно заседание на
2.12.2019 г. от 11 ч., за която дата да се призоват
страните.
6571

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
43. – Изпълнителният съвет на Независимия
учителски синдикат (НУС), София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовна Десета национална конференция (общо събрание) на 4.10.2019 г.
и 5.10.2019 г. в 10,30 ч. в хотел „Ростов“, Плевен,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
ИС на НУС; 2. доклад от заключенията на ЦКРК
на НУС; 3. изменения и допълнения в програмата на НУС и утвърждаването им; 4. изменения и
допълнения в устава на НУС и утвърждаването
им; 5. избор на ръководни и контролни органи
на НУС; 6. приемане на решения и резолюции на
Десетата национална конференция на НУС. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
Националната конференция (общото събрание) ще
се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6565
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен к луб „Риболовен
свят“ – София, на основание чл. 19 от устава на
сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 10.10.2019 г. в 16 ч. в седалището и
адреса на управление на сдружението – София, ж.к.
Красна поляна, бл. 39, вх. А, ап. 28, при дневен
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ред – гласуване и приемане на актуален устав с
променен начин на свикване на общо събрание
съгласно чл. 19, ал. 2, 3 и 4 от устава на сдружението.
6562
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Общество Път на Мъдростта“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
13.10.2019 г. в 10 ч. във Велико Търново, Интерхотел
„Велико Търново“, ул. Александър Пенчев № 2,
зала „Трапезица“, при следния дневен ред: 1. отчетни доклади на управителния съвет за дейността
на сдружение „Общество Път на Мъдростта“ за
периода 2018/2019 г.; 2. отчет на организационния
секретар – финансов отчет; 3. отчет за дейността
на Дома на Мъдростта; 4. доклад на председателя
на Съвета по целостта и ценностите; 5. обсъждане
и приемане на отчетните доклади; 6. избор на нов
председател на сдружението; 7. вземане на решение
за избор и вписване на промени на членовете на
управителния съвет и председателя на Съвета на
Обществото на сдружението, както и на председателите на модулите; 8. промени в устава на
сдружението; 9. даване на информация за взаимоотношенията между юридическите лица: издателство
„7 лъча“ – ЕООД, и сдружение „Общество Път на
Мъдростта“; 10. други.
6501
179. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Столичен дом на науката и
техниката“ (СДНТ), София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 16.10.2019 г. в 15,30 ч. в зала № 3 на ет. 2 на
Дома на науката и техниката, ул. Раковски № 108,
София, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на СДНТ за 2018 г. и за периода
2014 – 2018 г.; 2. приемане на отчет на бюджета на
СДНТ за 2018 г. и за периода 2014 – 2018 г. и на бюджет на СДНТ за 2019 г. и за периода 2019 – 2023 г.;
3. избиране на нов управителен съвет.
6545
2. – Управителният съвет на юридическо лице с
нестопанска цел сдружение „Стрелкови клуб Аетос“,
Айтос, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и протоколно
решение от 14.08.2019 г. свиква общо събрание на
сдружението на 19.10.2019 г. в 10 ч. в Айтос, ул.
Георги Кондолов № 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на доклад за дейността на сдружението
и финансовия отчет за 2018 г.; 2. освобождаване на
досегашния председател на сдружението и избор
на нов председател; 3. освобождаване на членовете
на управителния съвет и избор на нови членове; 4.
освобождаване на членовете на контролната комисия и избор на нови членове; 5. разни. Писмените
материали, свързани с дневния ред на събранието,
се намират на адреса на управление на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе на същото място един
час по-късно и ще се счита за редовно независимо
от броя на явилите се членове.
6530
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Гражданско сдружение „Заедно за
Божурище“ – Божурище, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.09.2019 г. в
18 ч. на адрес: гр. Божурище, ул. Г. С. Раковски
№ 24А, при следния дневен ред: 1. приемане на нов
устав; 2. прием на нови членове; 3. формиране на
местни политики; 4. разни. Поканват се членовете
на сдружението или упълномощени техни представители да присъстват на събранието. Регистрация
на присъстващите – 17 ч. При липса на кворум на
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основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 13 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6534
17. – Управителният съвет на Клуб по плувни
спортове „Оренда“ – Варна, правоприемник на Клуб
по плувни спортове „Черно море“ – Варна, свиква
извънредно общо събрание на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и кани всички членове на сдружението на
26.09.2019 г. в 18 ч. в заседателната зала на басейн
„Приморски“ – Варна, при следния дневен ред: 1.
обсъждане на промени в устава на сдружението
относно членството и прекратяване членството в
клуба, съобразяване на устава с изискванията на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
проект за решение – ОС гласува решения за съобразяване устава на сдружението с изискванията на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
2. разни. При липса на кворум в определения час
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
се отлага за 19 ч. същия ден и при същия дневен
ред независимо от това колко членове са се явили.
6590
1. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел с обществена полза „Училищно
настоятелство при ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
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общо събрание на 20.11.2019 г. в 18 ч. във Варна,
ж.к. Чайка, в актовата зала на ГПЧЕ „Йоан
Екзарх“ при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на настоятелите за дейността през учебната
2018 – 2019 г.; 2. приемане от общото събрание
на годишния финансов отчет на УН за 2018 г.; 3.
освобождаване на настоящи членове и избиране
на нови такива на УН; 4. освобождаване на настоящите членове на съвета на настоятелите и
контрольора поради изтичане на мандата им и
приемане на нови такива; 5. вземане на решение
за промени в устава на УН; 6. разни.
6546
2. – Управителният съвет на СКШ „Спартак
Плевен ХХІ“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16
от устава свиква общо събрание на 19.10.2019 г.
в 10 ч. в Спортна зала „Спартак“, ул. Кала Тепе
№ 3, Плевен, при следния дневен ред: 1. промени
в състава на управителния и контролния съвет на
СКШ „Спартак Плевен ХХІ“; 2. промени в устава
на СКШ „Спартак Плевен ХХІ“; 3. приемане на
бюджет на СКШ „Спартак Плевен ХХІ“ за 2019 г.;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред в 11 ч.
6529

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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