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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 30 август 2019 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката
 Указ № 210 за освобождаване на генерал-майор Данчо Димитров Дяков
от длъжността началник на Националната служба за охрана, считано от
30 август 2019 г.
 Указ № 211 за определяне на полковник
Росен Тинков Тодоров – заместник-началник на Националната служба за охрана, да изпълнява правомощията на
началник на Националната служба за
охрана, считано от 30 август 2019 г.
Министерски съвет
 Постановление № 208 от 27 август
2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална
програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване
на национални програми за развитие
на образованието
 Постановление № 209 от 28 август
2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните
и горите за 2019 г. за изплащане на
обезщетения за умрели/eвтаназирани
животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи,
фуражни суровини, фуражни добавки и
инвентар и прилагане на мерките за
ограничаване и ликвидиране на заболяването Африканска чума по свинете на
територията на Република България
 Постановление № 210 от 28 август
2019 г. за приемане на план-сметка за
разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на
изборите за общински съветници и за
кметове през 2019 г.
 Решение № 511 от 26 август 2019 г.
за определяне на спечелилия конкурса
участник за концесионер на морски
плаж „Къмпинг Черноморец“, община
Созопол, област Бургас

2

2

 Решение № 512 от 26 август 2019 г.
за определяне на спечелилия конкурса
участник за концесионер на морски
плаж „Поморие-изток“, община Поморие, област Бургас

9

 Решение № 518 от 27 август 2019 г.
за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми –
индустриални минерали – глауконитова суровина, от находище „Дълбоки дол“,
участъци „Мишовец“ и „Синия бряг“,
разположено в землището на с. Буковец, община Бяла Слатина, област Враца, на „Симекс“ – ЕООД, Криводол

9

Министерство
на младежта и спорта

2

 Меморандум за сътрудничество в
областта на младежта и спорта меж
ду Министерството на младежта и
спорта на Република България и Министерството на спорта и младежката политика на Туркменистан
15
Министерство
на земеделието, храните
и горите
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 62 от 2006 г. за изискванията към данните върху опаковката и в листовката за употреба на
ветеринарномедицински продукт
16

5

6

8

 Наредба за изменение на Наредба № 6
от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор за периода
2019 – 2023 г.
18
Национален
осигурителен институт
 Инструкция за допълнение на Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране
на труда при пенсиониране
18
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 210
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 7, т. 1
от Закона за Националната служба за охрана
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам генерал-майор Данчо Димитров Дяков от длъжността началник на
Националната служба за охрана, считано от
30 август 2019 г.
Издаден в София на 26 август 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
6739

УКАЗ № 211
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 8, ал. 6
от Закона за Националната служба за охрана
ПОС ТА НОВЯВА М:
Определям полковник Росен Тинков Тодоров – заместник-началник на Националната
служба за охрана, да изпълнява правомощията на началник на Националната служба за
охрана, считано от 30 август 2019 г.
Издаден в София на 26 август 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
6740

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208
ОТ 27 АВГУСТ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална
програма „Оптимизиране на вътрешната
структура на персонала“, одобрена с Решение
№ 172 на Министерския съвет от 2019 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2019 г. в раз-

мер 20 792 899 лв. за финансово осигуряване
на дейност и те по Нац иона лна п рог рама
„Оптимизиране на вътрешната структ у ра
на персонала“, одобрена с Решение № 172
на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие
на образованието, разпределени по общини
съгласно приложението.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
чл. 1 да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата
на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставя т по бюд жет и те на общ ини те от
централния бюджет под формата на обща
су бси д и я за делег и ра н и т е о т д ърж а вата
дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2019 г.
Чл. 3. 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. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси и т. 3 от
Решение № 172 на Министерския съвет от
2019 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1
Допълнителни трансфери по бюджетите на
общините по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на
персонала“ за 2019 г.
Община

Област

ВЕСТНИК

Община
Павликени

С Т Р. 3

Област

Допълнителни трансфери
по бюджетите
на общините

Bелико Tърново

46 849

Полски Tръмбеш Bелико Tърново

50 274

Допълнителни трансфери
по бюджетите
на общините

Cвищов

Bелико Tърново

79 498

Cтражица

Bелико Tърново

55 214

Cухиндол

Bелико Tърново

5 744

Банско

Благоевград

17 553

Брегово

Bидин

15 465

Белица

Благоевград

15 613

Bидин

Bидин

106 771

Благоевград

Благоевград

225 253

Mакреш

Bидин

14 913

Гоце Делчев

Благоевград

169 596

Чупрене

Bидин

19 778

Гърмен

Благоевград

80 955

Борован

Bраца

371

Петрич

Благоевград

195 688

Бяла Cлатина

Bраца

18 084

Pазлог

Благоевград

88 264

Bраца

Bраца

317 881

Cандански

Благоевград

41 097

Mездра

Bраца

55 491

Cатовча

Благоевград

57 740

Mизия

Bраца

1 376

Cимитли

Благоевград

47 934

Oряхово

Bраца

36 797

Xаджидимово

Благоевград

36 751

Pоман

Bраца

36 176

Якоруда

Благоевград

83 967

Xайредин

Bраца

1 460

Aйтос

Бургас

118 507

Габрово

Габрово

169 208

Бургас

Бургас

1 219 889

Дряново

Габрово

5 768

Kамено

Бургас

15 773

Cевлиево

Габрово

117 508

Kарнобат

Бургас

111 109

Tрявна

Габрово

38 625

Hесебър

Бургас

65 784

Балчик

Добрич

53 933
103 843

Поморие

Бургас

64 670

Генерал Тошево Добрич

Приморско

Бургас

34 995

Добрич

Добрич

494 571

Pуен

Бургас

23 079

Добричка

Добрич

110 574

Добрич

47 374

Средец

Бургас

36 499

Kаварна

Cунгурларе

Бургас

16 342

Tервел

Добрич

52 306

Шабла

Добрич

13 678

Aрдино

Kърджали

36 023

Джебел

Kърджали

24 047

Kирково

Kърджали

107 334

Kрумовград

Kърджали

36 152

Kърджали

Kърджали

117 555

Mомчилград

Kърджали

32 778

Черноочене

Kърджали

48 880

Бобовдол

Kюстендил

27 986

Дупница

Kюстендил

38 678

Kюстендил

Kюстендил

206 870

Pила

Kюстендил

31 622

Cапарева баня

Kюстендил

67 648
213

Царево

Бургас

38 166

Aксаково

Bарна

18 539

Бяла

Bарна

17 347

Bарна

Bарна

967 523

Bълчи дол

Bарна

26 767

Девня

Bарна

18 552

Долни чифлик

Bарна

61 359

Дългопол

Bарна

112 351

Провадия

Bарна

71 728

Cуворово

Bарна

11 036

Bелико Tърново Bелико Tърново

324 317

Горна Oряховица Bелико Tърново

81 655

Eлена

Bелико Tърново

1 359

Tрекляно

Kюстендил

Златарица

Bелико Tърново

17 510

Летница

Ловеч

28 197

Лясковец

Bелико Tърново

32 671

Ловеч

Ловеч

181 794

С Т Р.
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Община

ДЪРЖАВЕН

Област

Допълнителни трансфери
по бюджетите
на общините

ВЕСТНИК

Община
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Област

Допълнителни трансфери
по бюджетите
на общините

Луковит

Ловеч

51 552

Пловдив

Пловдив

1 062 986

Tетевен

Ловеч

120 544

Първомай

Пловдив

53 733

Tроян

Ловеч

95 884

Pаковски

Пловдив

54 647

Угърчин

Ловеч

21 236

„Pодопи“

Пловдив

60 573

Берковица

Mонтана

79 055

Cадово

Пловдив

20 204

Бойчиновци

Mонтана

24 404

Стамболийски

Пловдив

64 089

Брусарци

Mонтана

8 966

Xисаря

Пловдив

8 022

Bършец

Mонтана

16 009

Куклен

Пловдив

7 432

Георги Дамяново Mонтана

24 506

Сопот

Пловдив

38 964

Лом

Mонтана

12 122

Завет

Pазград

3 723

Mонтана

Mонтана

215 356

Исперих

Pазград

34 757

Батак

Пазарджик

16 494

Лозница

Pазград

16 851

Белово

Пазарджик

47 369

Pазград

Pазград

223 994

Брацигово

Пазарджик

4 291

Cамуил

Pазград

18 179

Bелинград

Пазарджик

28 828

Цар Калоян

Pазград

17 924

Лесичово

Пазарджик

1 054

Борово

Pусе

1 407

Пазарджик

Пазарджик

234 851

Бяла

Pусе

30 856

Панагюрище

Пазарджик

122 338

Bетово

Pусе

87 918

Пещера

Пазарджик

9 138

Две могили

Pусе

5 695

Pакитово

Пазарджик

17 133

Иваново

Pусе

30 650

Cептември

Пазарджик

52 580

Pусе

Pусе

285 316

Cтрелча

Пазарджик

17 940

Cливо поле

Pусе

40 368

Сърница

Пазарджик

37 558

Aлфатар

Cилистра

16 767

Брезник

Перник

23 698

Дулово

Cилистра

58 626

Перник

Перник

217 182

Kайнарджа

Cилистра

44 258

Pадомир

Перник

18 107

Cилистра

Cилистра

122 384

Белене

Плевен

16 929

Cитово

Cилистра

1 775

Гулянци

Плевен

88 594

Tутракан

Cилистра

21 794

Долна
Mитрополия

Kотел

Cливен

25 360

Плевен

38 237

Hова Загора

Cливен

154 476

Долни Дъбник

Плевен

11 334

Cливен

Cливен

197 789

Искър

Плевен

24 901

Tвърдица

Cливен

31 885

Левски

Плевен

57 816

Баните

Cмолян

4 866

Плевен

Плевен

390 941

Девин

Cмолян

50 784

Пордим

Плевен

3 226

Доспат

Cмолян

18 172

Червен бряг

Плевен

123 186

Златоград

Cмолян

39 942

Kнежа

Плевен

42 485

Mадан

Cмолян

51 432

Aсеновград

Пловдив

89 182

Hеделино

Cмолян

17 031

Kалояново

Пловдив

11 930

Pудозем

Cмолян

64 372

Kарлово

Пловдив

84 230

Cмолян

Cмолян

270 266

Кричим

Пловдив

34 894

Чепеларе

Cмолян

34 476

Лъки

Пловдив

6 474

Столична

София-град

„Mарица“

Пловдив

45 342

Божурище

София област

3 666 329
6 548
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Община

ДЪРЖАВЕН

Област

Допълнителни трансфери
по бюджетите
на общините

ВЕСТНИК

Община

С Т Р. 5

Област

Допълнителни трансфери
по бюджетите
на общините

Ботевград

София област

101 421

Cтралджа

Ямбол

63 009

Годеч

София област

17 472

„Tунджа“

Ямбол

80 419

Горна Mалина

София област

12 080

Ямбол

Ямбол

Драгоман

София област

15 351

Eлин Пелин

София област

41 433

Eтрополе

София област

45 743

Златица

София област

85 210

Ихтиман

София област

8 085

Kостенец

София област

75 247

Kостинброд

София област

31 195

Пирдоп

София област

17 871

Правец

София област

12 078

Cамоков

София област

160 297

Cвоге

София област

42 726

Cливница

София област

90 818

Челопеч
Гълъбово

София област
Cтара Загора

7 937
16 352

Kазанлък

Cтара Загора

200 074

Mъглиж

Cтара Загора

20 911

Павел баня

Cтара Загора

47 170

Pаднево

Cтара Загора

21 669

Cтара Загора

Cтара Загора

525 358

Чирпан

Cтара Загора

69 227

Aнтоново

Tърговище

4 393

Oмуртаг

Tърговище

19 667

Oпака

Tърговище

16 962

Попово

Tърговище

55 477

Tърговище

Tърговище

227 219

Димитровград

Xасково

112 996

Cвиленград

Xасково

67 301

Cимеоновград

Xасково

18 834

Xарманли

Xасково

97 749

Xасково

Xасково

194 872

Велики Преслав Шумен

41 901

Bърбица

Шумен

19 871

Kаолиново

Шумен

2 943

Kаспичан

Шумен

1 373

Hикола Kозлево Шумен

17 889

Hови пазар

Шумен

85 660

Xитрино

Шумен

200

Шумен

Шумен

433 155

Болярово

Ямбол

20 483

Eлхово

Ямбол

7 195

Общо средства
6743

258 845
20 792 899

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 209
ОТ 28 АВГУСТ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2019 г. за изплащане на
обезщетения за умрели/eвтаназирани животни,
унищожени суровини и храни от животински
произход, фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и инвентар и прилагане на
мерките за ограничаване и ликвидиране на
заболяването Африканска чума по свинете на
територията на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери (предоставени трансфери) между бюджети
и сметки за средства от Европейския съюз
в размер до 28 000 000 лв. по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите за 2019 г. за изплащане от Българската
агенция по безопасност на храните на обезщетения за умрели/евтаназирани животни,
унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини,
фуражни добавки и инвентар и прилагане на
мерките за ограничаване и ликвидиране на
заболяването Африканска чума по свинете на
територията на Република България.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Министърът на земеделието, храните
и горите да извърши съответните промени по
бюджета си за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните 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. 108 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието, храните и горите.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6815

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 210
ОТ 28 АВГУСТ 2019 Г.

за приемане на план-сметка за разходите по
подготовката и произвеждането на първи и
втори тур на изборите за общински съветници
и за кметове през 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Приема план-сметка за разходите
по подготовката и произвеждането на първи и
втори тур на изборите за общински съветници
и за кметове през 2019 г. на обща стойност
70 700,0 хил. лв. съгласно приложението.
(2) Одобрява допълнителни разходи/трансфери, разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет и по
дейности съгласно план-сметката по ал. 1.
(3) Средствата по ал. 2 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2019 г. и чрез преструктуриране
на разходите/трансферите по централни я
бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 10 000,0 хил. лв., в
т. ч. по показател „Персонал“ – 350,0 хил. лв.,
по пореден № 1 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Централната
избирателна комисия за 2019 г.
(2) Със сумата 9650,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 43, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 47 243,0 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 425,0 хил. лв., по
пореден № 2 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерския съвет
за 2019 г., както следва:
1. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика
на областно ниво“ – 45 905,0 хил. лв., в т. ч.
за възнаграждения и осигурителни вноски
върху тях на членовете на общинските и на
секционните избирателни комисии;
2. по бюджетна програма „Администрация“ – 1338,0 хил. лв.
(2) Със сумата 1976,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
(3) Средствата за общините по подготовката и произвеждането на изборите, в т. ч. за
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възнагражденията и осигурителните вноски
върху тях на членовете на общинските и на
секционните избирателни комисии, се предоставят по бюджетите на общините чрез
трансфер от бюджета на Министерския съвет
за 2019 г. в рамките на одобрените разходи
по ал. 1, т. 1.
Чл. 4. (1) Със сумата 1359,0 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 1038,0 хил. лв., по
пореден № 3 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2019 г. по „Други бюджетни програми
(общо)“, бюджетна програма „Гражданска
регистрация и административно обслужване
на населението“.
(2) Със сумата 321,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 5. (1) Със сумата 10 500,0 хил. лв., в
т. ч. по показател „Персонал“ – 10 000,0 хил.
лв., по пореден № 4 от приложението да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.,
както следва:
1. по „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на
обществения ред“, бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ – 9336,0 хил. лв.;
2. по „Политика в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ – 1164,0 хил. лв.
(2) Със сумата 500,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 6. Със сумата 100,0 хил. лв. по пореден
№ 5 от приложението да се увеличат разходите за персонал по „Политика в областта на
правосъдието“, бюджетна програма „Охрана
на съдебната власт“, по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
Чл. 7. (1) Със сумата 48,0 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 6,6 хил. лв., по
пореден № 6 от приложението да се увеличат
разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Училищното образование“ – 40,2 хил. лв., и бюджетна
програма „Администрация“ – 7,8 хил. лв., по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г.
(2) Със сумата 41,4 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
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Чл. 8. Със сумата 60,0 хил. лв. по пореден
№ 7 от приложението да се увеличат разходите за персонал по бюджета на Националната
служба за охрана за 2019 г.
Чл. 9. Със сумата 400,0 хил. лв. по пореден
№ 8, сумата 700,0 хил. лв. по пореден № 9
и сумата 170,0 хил. лв. по пореден № 10 от
приложението да се увеличат бюджетните
взаимоотношения с централния бюджет, съответно с бюджетите на Българското национално
радио, Българската национална телевизия и
Българската телеграфна агенция, за 2019 г.
Чл. 10. (1) Със сумата 90,0 хил. лв. по пореден № 11 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Сметната палата
за 2019 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 4, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 11. (1) Със сумата 30,0 хил. лв., в т. ч.
по показател „Персонал“ – 8,0 хил. лв., по
пореден № 12 от приложението да се увеличат
разходите по бюджета на Съвета за електронни
медии за 2019 г.
(2) Със сумата 22,0 хил. лв. да се увеличат
показателите по чл. 36, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 12. Първостепенните разпоредители
с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 да
извършат съответните промени по бюджетите си за 2019 г. и да уведомят министъра на
финансите.
Чл. 13. Министерският съвет и Централната избирателна комисия могат да извършват
компенсирани промени меж ду отделните
разходни позиции/бюджетни взаимоотношения с други бюджети, за които промени да
уведомяват министъра на финансите.
Чл. 14. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1, ал. 3 промени
по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 15. (1) Първостепенните разпоредители
с бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 в срок
до 17 декември 2019 г. представят на министъра
на финансите отчет за извършените разходи,
одобрени с план-сметката.
(2) С размера на неусвоените средства
първостепенните разпоредители с бюджет извършват съответните промени по бюджетите
си и уведомяват министъра на финансите.
(3) Министърът на финансите извършва
произтичащите от ал. 2 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. 18, ал. 2 от Изборния
кодекс и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г.
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§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на съответните първостепенни
разпоредители с бюджет по бюджетите по
чл. 1, ал. 2.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
28 август 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
ПЛ А Н-СМЕТК А
за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за
общински съветници и за кметове през 2019 г.
(в хил. лв.)
№
по
ред
1
1.

Разходи по бюджети и
по дейности

Сума

2

3

Разходи по бюд же та на Централната избирателна комисия
за организационно-техническа
подготовка на изборите, в т.ч.: 10 000,0

1.1. За възнаграждения, включително
осигурителни вноски на заетите
по трудови и граждански договори

350,0

1.2. За материално-техническо осиг у ряване на изборни я процес,
включително за отпечатване на
бюлетините за изборите, за компютърна обработка на данните от
гласуването и за издаване на бюлетини с резултатите от изборите

8 950,0

1.3. За разяснителна кампани я за
правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване

600,0

За обучение на членовете на ОИК
1.4.
и СИК/ПСИК

100,0

2.

Разходи по бюджета на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на
изборите, в т.ч.:
47 243,0

2.1. За възнаграждения, включително
осигурителни вноски, на членовете на общинските и на секционните избирателни комисии
30 850,0
2.2. За логистично осигуряване на
изборния процес от администрацията на Министерския съвет,
областните и общинските администрации
16 393,0
3.

Разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Главна дирекция „Граж данска регистрация и административно
обслужване“

1 359,0
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№
по
ред

Разходи по бюджети и
по дейности

Сума

1

2

3

4.

Разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи 10 500,0

5.

Разходи по бюджета на Министерството на правосъдието

100,0

Разходи по бюджета на Министерството на образованието и
науката

48,0

7.

Разходи по бюджета на Националната служба за охрана

60,0

8.

Разходи на Българското национално радио

400,0

9.

Разходи на Българската национална телевизия

700,0

10.

Разходи на Българската телеграфна агенция

170,0

11.

Разходи по бюджета на Сметната
палата

90,0

12.

Разходи по бюджета на Съвета
за електронни медии

30,0

6.

ОБЩО:

70 700,0

6816

РЕШЕНИЕ № 511
ОТ 26 АВГУСТ 2019 Г.

з а оп р еде л я не н а спече л и л и я кон к у р с а
участник за концесионер на морски плаж
„Къмпинг Черноморец“, община Созопол,
област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о (отм.,
ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 1.01.2019 г.)
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, § 2, ал. 1, във връзка с § 7 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за допълнение на Закона за концесиите (ДВ, бр. 60 от 2019 г.), Решение № 645 на
Министерския съвет от 2018 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия
за услуга на морски плаж „Къмпинг Черноморец“ (ДВ, бр. 76 от 2018 г.), проведен на
22 юли 2019 г. конкурс за определяне на концесионер, протокол на конкурсната комисия
за резултатите от конкурса, назначена със
Заповед № Р-84 на министър-председателя от
21.06.2019 г., доклад на председателя на конкурсната комисия за резултатите от конкурса
и мотивирано предложение на министъра
на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Оп редел я за спечел и л конк у рса за
предоставяне на концеси я на обект – изк лючителна държавна собственост – морски плаж „Къмпинг Черноморец“, община
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Созопол, област Бургас, и за концесионер
на морския плаж „МРГ БИЛД“ – ЕООД, с
ЕИК: 200295257, със седалище и адрес на
управление – София.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка календарна година,
определен съгласно Методиката за определяне
на минималния размер на концесионното
п ла ща не за мор ск и т е п ла жове – о б ек т и
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 9
на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ,
бр. 7 от 2015 г.; посл. изм. и доп., бр. 59
от 2016 г.), съгласно предложения от „МРГ
БИЛД“ – ЕООД, размер на отчисленията на
базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти) 21,50 на сто
без данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на концесионния договор
предложените цена за един чадър в размер
6 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един
шезлонг в размер 6 лв. с ДДС при ставка
20 на сто, без да се увеличават.
2.3. Предложение за инвестиционен план
за подобряване на достъпа до морския плаж
в размер 571 950 лв. с ДДС за целия срок на
концесионния договор.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с
„МРГ БИЛД“ – ЕООД, в едномесечен срок
от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изп ъ л нен иет о на кон цесион н и я дог овор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 645 на
Министерския съвет от 2018 г. и подадената
от „МРГ БИЛД“ – ЕООД, оферта за участие
в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора
по т. 4 спечелилият конкурса участник губи
гаранцията за участие в конкурса.
6. Решението се обнародва в „Държавен
вестник“ и подлежи на обжалване по реда
на глава шеста от Закона за концесиите в
10-дневен срок от обнародването.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6727
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РЕШЕНИЕ № 512
ОТ 26 АВГУСТ 2019 Г.

за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Поморие-изток“, община Поморие, област Бургас
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о (отм.,
ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 1.01.2019 г.)
от Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, § 2, ал. 1, във връзка с § 7 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за допълнение на Закона за концесиите (ДВ, бр. 60 от 2019 г.), Решение № 593 на
Министерския съвет от 2018 г. за откриване
на процедура за предоставяне на концесия за
услуга на морски плаж „Поморие-изток“ (ДВ,
бр. 71 от 2018 г.), проведен на 21 юни 2019 г.
конкурс за определяне на концесионер, протокол на конкурсната комисия за резултатите
от конкурса, назначена със Заповед № Р-138 на
министър-председателя от 12 септември 2018 г.,
доклад на председателя на конкурсната комисия за резултатите от конкурса и мотивирано
предложение на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж
„Поморие-изток“, община Поморие, област
Бургас, и за концесионер на морския плаж
„АУТО ФАКТОР“ – ЕООД, с ЕИК: 131527261,
със седалище и адрес на управление – София.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на
концесията и задълженията на концесионера,
както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно плащане за всяка календарна година, определен
съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане за
морските плажове – обекти на концесия, по
реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета
с Постановление № 9 на Министерския съвет
от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г., посл. изм.
и доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно предложения
от „АУТО ФАКТОР“ – ЕООД, размер на отчисленията на базата за изчисляване на размера
на концесионното плащане (роялти) 8 на сто
без данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на концесионния договор
предложените цена за един чадър в размер
7 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един
шезлонг в размер 7 лв. с ДДС при ставка
20 на сто, без да се увеличават.
2.3. Предложение за инвестиции за подобряване на облика на морския плаж в размер
583 776 лв. с ДДС за целия срок на концесионния договор.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „АУТО
ФАКТОР“ – ЕООД, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението.
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3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително
да предявява вземанията на концедента по
съдебен ред и да представлява държавата по
дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението
на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 593 на
Министерския съвет от 2018 г. и подадената от
„АУТО ФАКТОР“ – ЕООД, оферта за участие
в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият конкурса участник губи гаранцията за участие в конкурса.
6. Решението се обнародва в „Държавен
вестник“ и подлежи на обжалване по реда на
глава шеста от Закона за концесиите в 10-дневен
срок от обнародването.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6728

РЕШЕНИЕ № 518
ОТ 27 АВГУСТ 2019 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства – неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали – глауконитова суровина, от находище
„Дълбоки дол“, участъци „Мишовец“ и „Синия
бряг“, разположено в землището на с. Буковец, община Бяла Слатина, област Враца, на
„Симекс“ – ЕООД, Криводол
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства
(ЗПБ) – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – глауконитова суровина, представляващи изключителна държавна
собственост, от находище „Дълбоки дол“,
участъци „Мишовец“ и „Синия бряг“, разположено в землището на с. Буковец, община
Бяла Слатина, област Враца, описано в Акт за
изключителна държавна собственост № 1650
от 4 май 2018 г., утвърден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
497,5 дка съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

2.1. Концесионна площ на находище „Дълбоки дол“, участък „Мишовец“, с площ 142,1 дка,
индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 19 в Координатна система „1970 г.“
и в Координатна система „БГС 2005“, зона
35, включваща:
2.1.1. участък „Мишовец“ с площ 119,5 дка,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 8 по външния контур на запасите
и ресурсите в Координатна система „1970 г.“,
съгласно специализирана карта и координатен
регистър – неразделна част от концесионния
договор;
2.1.2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.
2.2. Концесионна площ на находище „Дълбоки дол“, участък „Синия бряг“, с площ
355,4 дка, индивидуализирана с координатите
на точки от № 1 до № 14 и от № 15 до № 19 в
Координатна система „1970 г.“ и в Координатна
система „БГС 2005“, зона 35, включваща два
контура, както следва:
2.2.1. контур 1, индивидуализиран с координатите на точки от № 1 до № 14 по външния
контур на запасите и ресурсите в Координатна
система „1970 г.“, съгласно специализирана
карта и координатен регистър – неразделна
част от концесионния договор;
2.2.2. контур 2, индивидуализиран с координатите на точки от № 15 до № 19 по външния
контур на запасите и ресурсите в Координатна
система „1970 г.“, съгласно специализирана
карта и координатен регистър – неразделна
част от концесионния договор.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Симекс“ – ЕООД, Криводол – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 538 от
9 ноември 2017 г., издадено от министъра на
енергетиката.
6. Концесията се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобрение от министъра на енергетиката на
проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени
въз основа на мерките и условията в Решение
по оценка на въздействието върху околната
среда № ВР-1-1/2017 г., издадено от директора на Регионална инспекция по околната
среда и водите (РИОСВ) – Враца. Решението
е приложение – неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
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обекти, включително на горите и земите в
националните паркове и резервати, правата
върху горските територии и земеделските
земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения
ред, пътищата и пътната инфраструктура от
републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно
§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на
Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, приета с Постановление № 59 на Министерски 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.), и
да не предизвиква нарушаване на здравните
изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната
разпоредба на Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и забраните
и ограниченията в Плана за управление на
речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. за
Дунавския район, около съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване, за които
няма определена санитарно-охранителна зона;
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване и/
или одобрение на проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от министъра
на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се
изискват задължителни подобрения в находището.
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6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – глауконитова суровина, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за
срока на концесията подземни богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – глауконитова суровина;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище
„Дълбоки дол“, участъци „Мишовец“ и „Синия
бряг“, складиране, преработка, транспорт и
продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
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7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или одобрение на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Враца, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването от
министъра на енергетиката на измененията
и допълненията на цялостния работен проект
за добив и първична преработка;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
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7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти,
включително горите и земите в националните
паркове и резервати, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и действително продадени количества глауконитова суровина и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период, както и
отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
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7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост, върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1
и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия,
без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението
за концесионно плащане, лихви за забавено
изпълнение на задължението за плащане на
ДДС, както и неустойки при неизпълнение
на всяко едно непарично задължение или при
нарушаване на условие по концесията.
8.1.1. За първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 8496 лв. и се
предоставя не по-късно от 14 дни след датата
на подписването на концесионния договор.
8.1.2. За всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
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стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година.
8.1.3. Банковите гаранции по т. 8.1.1 и
8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на
следващата година.
8.1.4. При усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство
за съответния период като 4 на сто от базата
за изчисляване на концесионното плащане,
която е средно претеглената продажна цена за
съответния период и се определя на основата
на данни, предоставени от концесионера, но
не по-ниска от пазарната цена, определена
на база неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не по-ниска от
минималната цена за съответния продукт по
данни от „Минералс Прайз Уотч“, съгласно
чл. 2, т. 1 и 2 от Методиката за определяне на
конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за
неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – приложение № 3 към чл. 10 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
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Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане за
единица добито подземно богатство не може да
бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква „о“ – други индустриални
суровини, и т. 4 от Методиката – приложение
№ 3 към чл. 10 от наредбата и Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно
краткосрочната статистика.
9.5. Минималният размер на концесионното
плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на база 30 на
сто от предвидения средногодишен добив за
срока на концесията – 6000 тона/шестмесечие
добити подземни богатства и предвидените
стойности за единица добито подземно богатство по т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по
бюджета на Община Бяла Слатина част от
извършеното концесионно плащане в размер
50 на сто без ДДС.
9.8. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
10. Оправомощава министъра на енергетиката:
10.1. Да проведе преговори и сключи концесионния договор със „Симекс“ – ЕООД, Криводол, в срок до 6 месеца от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
10.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
10.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
10.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ
на находище „Дълбоки дол“, участък „Мишовец“
Координатна система „1970 г.“
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

X (м)
4713338.1
4713386.9
4713456.6
4713546.2
4713546.3
4713566.7
4713577.1
4713581.3
4713590.2
4713595.2
4713585.4
4713428.2
4713417.7
4713400.7
4713394.7
4713399.7
4713431.1
4713107.2
4713028.4

Y (м)
8545452.2
8545503.5
8545668.9
8545837.4
8545865.0
8545867.9
8545890.4
8545903.2
8545948.6
8545961.6
8546042.5
8546019.0
8545982.6
8545951.6
8545943.5
8545909.8
8545914.4
8545702.6
8545635.3

Координатна система „БГС 2005“, зона 35
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

X
4805211.2
4805257.6
4805319.7
4805401.6
4805400.4
4805420.7
4805430.1
4805433.7
4805440.5
4805444.9
4805431.4
4805275.4
4805266.5
4805251.0
4805245.3
4805251.9
4805283.0
4804969.0
4804893.3

Y
240398.6
240452.1
240620.6
240793.1
240820.7
240824.5
240847.5
240860.5
240906.2
240919.5
240999.9
240969.2
240932.4
240900.6
240892.2
240858.8
240864.8
240638.4
240567.5

Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ
на находище „Дълбоки дол“, участък „Синия бряг“
Координатна система „1970 г.“
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
6742

X (м)
Контур 1
4712429.9
4712498.3
4712533.8
4712561.8
4712562.5
4712490.4
4712450.8
4712392.4
4712294.0
4712160.5
4712093.2
4712052.5
4712033.9
4712189.7
Контур 2
4711965.6
4712021.9
4711923.3
4711779.4
4711799.4

Координатна система „БГС 2005“, зона 35

Y (м)

№

8544343.3
8544432.4
8544528.0
8544624.3
8544705.5
8544843.4
8544984.5
8545103.5
8545083.7
8545006.8
8544957.1
8544800.5
8544621.8
8544336.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

8544782.0
8545070.4
8545024.8
8544982.4
8544689.3

15.
16.
17.
18.
19.

X (м)
Контур 1
4804354.1
4804418.4
4804449.5
4804473.1
4804470.1
4804391.8
4804345.8
4804282.0
4804184.5
4804054.6
4803989.6
4803956.1
4803945.7
4804114.4
Контур 2
4803870.1
4803913.2
4803816.7
4803674.9
4803708.2

Y (м)
239249.0
239341.1
239438.3
239535.8
239617.0
239751.5
239890.8
240007.0
239982.7
239899.8
239847.1
239688.7
239509.3
239230.8
239666.2
239957.0
239907.0
239858.0
239566.0
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
МЕМОРАНДУМ

за сътрудничество в областта на младежта и
спорта между Министерството на младежта и
спорта на Република България и Министерството на спорта и младежката политика на
Туркменистан
(Одобрен с Решение № 475 от 2 август 2019 г.
на Министерския съвет. В сила от дата на
подписването му – 11 август 2019 г.)
Министерството на младежта и спорта на
Република България и Министерството на спорта и младежката политика на Туркменистан,
наричани за краткост „Страните“,
Стремейки се да развиват сътрудничеството
в областта на младежта и спорта като средство
за укрепване на съществуващите приятелски
отношения и взаимното разбирателство между
народите на двете държави,
Съгласно действащите закони и нормативни
актове в сила в съответните държави,
Постигнаха следното разбирателство:
Член 1
Цел
Страните по настоящия Меморандум за
сътрудничество (Меморандума) имат за цел
да подпомагат развитието на сътрудничество
в областта на младежта и спорта на базата на
принципа на реципрочност и взаимна полза.
Член 2
Сътрудничество в областта на младежта
В областта на младежта целите на настоящия Меморандум са споделяне на познание,
опит, ресурси и развиване на дългосрочно
сътрудничество между Страните в сферите на
младежкото развитие.
Сътрудничеството в рамките на този Меморандум включва:
1. п рограми за развитие на умения и на
лидерство и личностно развитие на младите хора;
2. п рограми за посещения на млади предприемачи, млади доброволци, младежки
делегации, длъжностни лица и експерти
от двете държави;
3. о бмен на информация и становища по
въпроси, изследвания и разпоредби в
областта на младежките организации и
центрове в двете държави;
4. размяна на покани за участие в международни младежки събития в двете държави;
5. с ътрудничество във всички сфери, свързани с младежкото движение и неговото
развитие;
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6. с ът ру д н и чес т во в сферата на пар т ньорското обучение и обмена на добри
практик и в сферата на младеж к ите
политики.
Член 3
Сътрудничество в областта на спорта
Страните насърчават сътрудничеството
меж д у спортните инстит у ции, спортните
федерации и други спортни организации в
двете държави в следните области:
1. с порт за високи постижения;
2. с порт за всички;
3. с порт за хора с увреждания;
4. с портна наука и спортна медицина;
5. с портни съоръжения;
6. б орба срещу допинга в спорта;
7. с портен мениджмънт.
При взаимно изразено съгласие Страните
могат да развиват сътрудничество и в други
области.
Сътрудничеството в рамките на настоящия
Меморан д у м се осъщест вява в следни те
форми:
1. о бмен на информация и документация
по въпросите на изследвания в областта
на спорта за всички, спортната медицина, допинг контрола, детско-юношеския
спорт, както и в други области от взаимен интерес в рамките на настоящия
Меморандум;
2. о бмен на спортни делегации и работни
посещения;
3. о бмен по линия на спортните федерации;
4. п ровеждане на тематични международни
семинари, симпозиуми, конференции
и изложения.
Спортният обмен и условията за участие
на представители на страните в мероприятията се съгласуват предварително между
Страните.
Член 4
Програми за сътрудничество
За целите на изпълнението на настоящия
Меморандум Страните, в рамките на своите
компетентности, финансови средства и при
заявен интерес от страна на спортните федерации и младежките организации, могат
да разработват програми за сътрудничество.
Редът за съгласуване на програмите и
срокът на тяхното действие се определят по
взаимно съгласие между Страните за всеки
конкретен случай.
Член 5
Финансиране
Фи на нс ови т е ус лови я за м ла деж к и и
спортни меропри яти я по настоящи я Меморандум се съгласуват между Страните в
съответствие със законите и нормативната
уредба на всяка от държавите. Дейностите
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и програмите, произтичащи от настоящия
Меморандум, се изпълняват в рамките на
наличните бюджет и ресурси, като финансовите условия се договарят между страните
за всеки конкретен случай.
Член 6
Влизане в сила и прекратяване
Настоящият Меморандум влиза в сила от
датата на подписването му от двете Страни.
Всяка от Страните има право да прекрати
изпълнението на настоящия Меморандум,
като изпрати на другата Страна, в писмена
форма по дипломатически път, шестмесечно
предизвестие за намерението си да прекрати
изпълнението му.
Подписано в два екземпляра в Туркменбаши на 11 авг уст 2019 г. на българск и,
туркменски и английски език, като всички
текстове имат еднаква сила. В случай на
противоречия в тълкуването меродавен е
английският текст.
За Министерството
За Министерството
на младежта и спорта
на спорта и
на Република България:
младежката
Петя Аврамова,
политика на
министър на
Туркменистан:
регионалното
Даянч Гюлгелдиев
развитие и
Яганович,
благоустройството
министър на спорта и
младежката политика
6572

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 62 от 2006 г. за изискванията към
данните върху опаковката и в листовката за
употреба на ветеринарномедицински продукт
(ДВ, бр. 47 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „листовката на
ВМП“ се добавя „трябва да“, а думите „данните в досието“ се заменят с „кратката характеристика“.
2. В ал. 2 след думите „по ал. 1“ се добавя
„не трябва да“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Върху първичната и външната опаковка на ВМП, с изключение на хомеопатичните
ВМП по чл. 281a от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), ясно, четливо
и незаличимо се изписват:
1. наименование на ВМП; в случаите, когато ВМП съдържа една активна субстанция
и наименованието му е търговско, се записва
общоприетото наименование;
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2. съдържание на активните субстанции,
изразени качествено и количествено за една
дозова единица или в зависимост от начина
на прилагане за даден обем или маса, като
се използват меж дународните непатентни
наименования;
3. партиден номер;
4. фармацевтична форма;
5. размер на опаковката;
6. видове животни, за които е предназначен ВМП;
7. терапевтични показания;
8. метод и начин на приложение;
9. карентни срокове, ако ВМП е предназначен за продуктивни животни;
10. спец иа лни п ред у п реж дени я, ако е
необходимо;
11. срок на годност (при необходимост се
посочва срокът на годност след пробиване
системата за затваряне, отваряне, разтваряне,
разреждане);
12. специални условия за съхранение;
13. специални мерки за унищожаване на
неизползван продукт или остатъци от него,
ако има такива;
14. надписът „Само за ветеринарномедицинска употреба“ и условия или ограничения
относно разпространението и употребата,
ако е приложимо (надписът „Да се отпуска
само по лекарско п редписание“ – когато
се отнася за ВМП, които се отпускат по
лекарско предписание, ВМП, предназначени за продуктивни животни, и ВМП, при
прилагането на които трябва да се вземат
специални мерки от ветеринарния лекар с
цел избягване на риск, свързан с третираните животни, лицата, прилагащи ВМП, или
околната среда);
15. надписът „Да се съхранява далеч от
погледа и на недостъпни за деца места“;
16. име и постоянeн адрес на притежателя
на лиценза за употреба;
17. номер на лиценза за употреба на ВМП.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Данните по ал. 1, т. 4 – 15 се изписват
на български език както върху първичната,
така и върху външната опаковка.“
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Върху външната опаковка се допуска
информация на български език, отнасяща
се до разп рост ранението, п ри тежанието,
продажбата, рекламата, други необходими
предпазни мерки, при условие че такава
информация не противоречи на ЗВД. Тази
допълнителна информация се поставя в зона,
оградена от синя линия, която ясно я отделя
от останалите данни.“
§ 3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Върху малки опаковки, съдържащи единична доза, се изписват следните
данни:
1. наименование на ВМП;
2. количество на активните субстанции;
3. съдържание спрямо маса, обем или
брой на единичните дози;
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4. начин на приложение;
5. карентни срокове;
6. партиден номер;
7. срок на годност;
8. надписът „Само за ветеринарномедицинска употреба“.
(2) Върху блистери и ленти се изписват
следните данни:
1. наименование на ВМП;
2. наименование на притежателя на лиценза за употреба;
3. срок на годност;
4. партидeн номер;
5. надписът „Само за ветеринарномедицинска употреба“.“
§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Върху първичната и външната
опаковка се допуска изписването на символи
или изображения, които онагледяват данните,
посочени в чл. 4, ал. 1, т. 6, както и други
данни, които съответстват на кратката характеристика на продукта, без да съдържат
рекламни елементи.
(2) Първичната и външната опаковка на
ВМП, които съдържат наркотични субстанции, се маркират диагонално с две червени
ленти, а на пси хот ропните ВМП – с две
сини ленти.“
§ 5. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Листовката на ВМП съдържа
следните данни:
1. име и постоянeн адрес на притежателя
на лиценза за употреба и на производителя,
ако те са различни;
2. наименование на ветеринарномедицинския продукт; в случай че лицензът за
употреба на ВМП е издаден съгласно децентрализирана процедура или процедурата за
взаимно признаване с различни наименования в отделните държави членки, се представя
списък с наименованията на ВМП;
3. съдържание на активните субстанции
и ексципиентите;
4. терапевтични показания;
5. противопоказания;
6. неблагоприятни реакции;
7. видове животни, за които е предназначен ВМП;
8. дозировка за всеки вид животно, метод
и начини на прилагане;
9. съвет за правилно приложение;
10. карентни срокове;
11. специални условия за съхранение на
продукта;
12. специални предупреждения;
13. специални мерки за унищожаване на
неизползван продукт или остатъци от него,
ако има такива;
14. датата на последната редак ци я на
текста;
15. допълнителна информация.
(2) Поставянето на листовка във външната
опаковка на ВМП е задължително освен в
случаите на големи опаковки, позволяващи
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поставянето върху тях на комбиниран етикет
и листовка.
(3) Наименованието на ВМП се изписва на
български език или латиница, а INN – само
на латиница.
(4) Данните в листовката по ал. 1, т. 4 – 15
се изписват на български език с ясни и разбираеми за потребителя термини.
(5) Допуска се листовката да бъде написана на няколко езика, единият от които
задължително е български, при условие че
данните на всички езици са еднакви.
(6) Информацията в листовката на ВМП
задължително съответства на кратката характеристика на продукта и на данните от
досието за лиценз за употреба на ВМП.“
§ 6. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Върху големи опаковки могат
да бъдат изписани следните данни с цел получаване на комбиниран етикет и листовка:
1. име и адрес на притежателя на лиценз
за употреба и на производителя, отговорен
за освобождаване на партидата, ако те са
различни;
2. наименование на ветеринарномедицинския продукт;
3. съдържание на активните субстанции
и ексципиентите;
4. партиден номер;
5. фармацевтична форма;
6. размер на опаковката;
7. терапевтични показания;
8. противопоказания;
9. неблагоприятни реакции;
10. видове животни, за които е предназначен ВМП;
11. дозировка за всеки вид животно, метод
и начини на прилагане;
12. съвет за правилно приложение;
13. карентни срокове;
14. специални условия за съхранение;
15. надписът „Само за ветеринарномедицинска употреба“ и условия или ограничения
относно разпространението и употребата,
ако е приложимо (надписът „Да се отпуска
само по лекарско п редписание“ – когато
се отнася за ВМП, които се отпускат по
лекарско предписание, ВМП, предназначени за продуктивни животни, и ВМП, при
прилагането на които трябва да се вземат
специални мерки от ветеринарния лекар с
цел избягване на риск, свързан с третираните животни, лицата, прилагащи ВМП, или
околната среда);
16. надписът „Да се съхранява далеч от
погледа и на недостъпни за деца места“;
17. специални предупреждения;
18. специални мерки за унищожаване на
неизползван продукт или остатъци от него,
ако има такива;
19. датата на последната редак ци я на
текста;
20. допълнителна информация.
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(2) Данните в листовката по ал. 1, т. 5 – 20
се изписват на български език с ясни и разбираеми за потребителя термини.
(3) Допуска се комбинираният етикет/
листовка да бъде написан на няколко езика,
единият от които задължително е български,
при условие че данните на всички езици са
еднакви.
(4) Информацията в комбинирания етикет/
листовка на ВМП задължително съответства
на кратката характеристика на продукта и
на данните от досието за лиценз за употреба
на ВМП.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „средства“ се заменя с
„продукти“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В допълнение към изискването за
изрично включване на обозначението „Хомеопатични продукти за ветеринарномедицинска употреба без специфична терапевтична
индикация“ в етикета и където е подходящо,
в листовката на хомеопатичните ВМП се
съдържа следната информация:
1. научно наименование на хомеопатичен
запас, последвано от степента на разреждане – изразена с фармакопейни символи;
в слу чаите, когато хомеопатичният ВМП
е съставен от повече от един запас, към
научното наименование на хомеопатичния
запас може да се прибави и търговско наименование на ВМП;
2. фармацевтична форма;
3. размер на опаковка;
4. видове животни, за които е предназначен;
5. метод и начин на приложение;
6. специални предупреждения, ако е необходимо;
7. специални условия за съхранение, ако
се изискват такива;
8. партиден номер;
9. срок на годност;
10. име и постоянeн адрес на притежателя
на лиценза за употреба;
11. номер на лиценза за употреба.“
§ 8. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 4 се отменя.
§ 9. В § 5 от заключителните разпоредби
думите „генералния директор на НВМС“ се
заменят с „изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Произведените ВМП с опаковки и
листовки за употреба до влизането в сила
на настоящата наредба могат да се търгуват
до изчерпване на количествата.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Вергиния Кръстева
6703
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Наредба за изменение на Наредба № 6 от
2018 г. за условията и реда за предоставяне
на финансова помощ по Национална програма
за подпомагане на лозаро-винарския сектор
за периода 2019 – 2023 г. (обн., ДВ, бр. 93 от
2018 г.; изм., бр. 8, 39 и 53 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 43, ал. 1 думите „ал. 1“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Срокът по чл. 15, ал. 3 и по чл. 61,
ал. 3 за финансовата 2019 г. е 25 септември
2019 г.
§ 3. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията
и реда за предоставяне на финансова помощ
по Национална програма за подпомагане
на лозар о -ви нар ск и я с ек т ор за периода
2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 53 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби § 16
се отменя.
§ 4. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията
и реда за предоставяне на финансова помощ
по Национална програма за подпомагане
на лозар о -ви нар ск и я с ек т ор за периода
2019 – 2023 г. (ДВ, бр. 39 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби § 20
се отменя.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
6730

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Инструкция за допълнение на Инструкция
№ 13 от 2000 г. за прилагане на Наредбата
за категоризиране на труда при пенсиониране (обн., ДВ, бр. 94 от 2000 г.; доп., бр. 62
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2001 г.;
изм., бр. 84 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 63
от 2005 г., бр. 41 и 56 от 2006 г.; изм., бр. 17
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2008 г.;
доп., бр. 77 от 2011 г., бр. 24 от 2013 г.; изм.
и доп., бр. 31 от 2013 г., бр. 62 от 2014 г.;
попр., бр. 63 от 2014 г.)
§ 1. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 7
се създава т. 43:
„43. Заместник началник-цех „Хранилище
за отработено гориво (ХОГ)“.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията влиза в сила считано
от 28 февруари 2019 г.
Управител:
Ивайло Иванов
6698
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-619
от 6 август 2019 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие поради обстоятелството, че обектите са невъзстановимо увредени или унищожени вследствие
неблагоприятни метеорологични условия, установено с констативни протоколи № 006533/30.05.2019 г.,
№ 006608/13.06.2019 г., № 006653/18.06.2019 г.,
№ 006440/13.06.2019 г., № 006654/18.06.2019 г. на
РИОСВ – Стара Загора, констативен протокол
№ БВ-007/8.05.2019 г. на РИОСВ – Смолян, и
констативен протокол № 010279/19.06.2019 г. на
РИОСВ – Варна:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Седем броя вековни дървета от вида черна
топола (Populus nigra), намиращи се в местност
Каваците, землището на гр. Павел баня, община
Павел баня, област Стара Загора, обявени със
Заповед № 1301 от 5.05.1974 г. на Министерството
на горите и опазване на природната среда. Вековните дървета са заведени в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 664, 665,
666, 667, 668, 669 и 670.
1.2. Вековно дърво от вида бук (Fagus sylvatica),
намиращо се в местност Синевръщица, землището
на с. Енина, община Казанлък, област Стара Загора, обявено със Заповед № 1254 от 22.12.1983 г.
на Комитета по опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 6 от 1984 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 1591.
1.3. Вековно дърво „Стария орех“, намиращо се
в землището на с. Скобелево, община Павел баня,
област Стара Загора, обявено със Заповед № 511 от
24.02.1976 г. на Министерството на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 36 от 1976 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 871.
1.4. Вековно дърво „Двата бряста“, намиращо
се в землището на гр. Павел баня, община Павел
баня, област Стара Загора, обявено със Заповед
№ 961 от 8.06.1968 г. на Министерството на горите и горската промишленост. Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 386.
1.5. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в землището на с. Манолово,
община Павел баня, област Стара Загора, обявено
със Заповед № 1039 от 16.05.1961 г. на Министерството на горите и горската промишленост. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 378.
1.6. Един брой вековно дърво от вида бук
(Fagus sylvatica), обявено в група от три броя вековни дървета, намиращо се в махала Кайковска,
землището на с. Турян, община Смолян, област

Смолян, обявено със Заповед № 279 от 10.04.1981 г.
на Комитета по опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 35 от 1981 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1271.
1.7. Вековно дърво от вида ясен (Fraxinus sp.),
намиращо се в градски парк „Свети Георги“,
землището на гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, обявено със Заповед № РД-620 от
27.07.2007 г. на Министерството на околната среда
и водите (ДВ, бр. 72 от 2007 г.). Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 2041.
2. Промяната да се отрази в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
6746

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-157
от 21 август 2019 г.
Във връзка с реализацията на железопътната
линия София – Драгоман в участък „Гара Волуяк – гара Петърч“ от км 9+200 до км 21+275 е
необходимо да се измени планът за регулация и
застрояване (ИПУП – ПРЗ) на имоти, попадащи
в урбанизираната територия на гр. Костинброд, за
осигуряване на необходимите площи за развитие на
железопътното трасе. Участък „Гара Волуяк – гара
Петърч“ е част от обект с национално значение
„Железопътна линия София – Драгоман“, определен с Решение на Министерския съвет № 509 от
8.07.2011 г. и представлява национален обект по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за държавната собственост и чл. 29, ал. 1
от Закона за железопътния транспорт като част
от железопътната магистрала „Калотина-запад
(държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград
(държавни граници с Република Гърция и Република Турция)“, посочена в приложение № 1 към
чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация на
железопътните линии, включени в железопътната
инфраструктура, и закриване на отделни линии
или участъци от линии от 2001 г. Предвид това на
основание § 45 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 25
от 2019 г.), чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 2 и 3, ал. 2, чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и
ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 75, ал. 1 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ), заявление на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ13-20
от 23.04.2019 г. (изх. № ЖИ-15215/23.04.2019 г.),
допълнено с вх. № АУ13-20/25.07.2019 г. и вх.
№ АУ13-20/13.08.2019 г., Заповед № РД-02-15-16 от
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24.01.2017 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване
изработване на ПУП, разгласена по реда на чл. 124б
от ЗУТ; извършено съобщаване на изработения
проект за ПУП в „Държавен вестник“, бр. 90 от
2017 г., доказателства за извършено обявяване
по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и констативен
протокол от 8.02.2018 г. за постъпило възражение,
становище с рег. инд. № 04.00-94/15.05.2019 г. на
кмета на община Костинброд, удостоверение № 25188356-07.08.2019 г. за проверка и съгласуване на
ПУП – ИПРЗ от Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област, по чл. 55, ал. 3
от ЗКИР във връзка с § 8, ал. 1 от ПЗР на Наредба
№ РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри, Решение по ОВОС № 5-5
от 2016 г. и писмо изх. № ОВОС-276 от 10.09.2016 г.
на МОСВ, писмо изх. № АО-2439/22.01.2019 г. на
дирекция „Поземлени отношения и комасация“ при
Министерството на земеделието, храните и горите
(МЗХГ), Становище № 33-НН-448/22.08.2017 г. на
Министерството на културата, Здравно заключение
изх. № 32-21-169/11.06.2018 г. на Регионална здравна
инспекция – Софийска област, писмо изх. № 4709,
4710, 4711, 4712/22.04.2019 г. на Басейнова дирекция
„Дунавски район“ и становище за съгласуване на
ПУП – ПП и ИПРЗ на гр. Костинброд, писма на
Община Костинброд изх. № 91-00-262/20.03.2019 г.
във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ и рег.
инд. № АБ-У-669/8.08.2018 г. по чл. 63, ал. 4 от
ЗУТ относно картотекирана растителност, съгласуване със: Министерството на отбраната с
писмо рег. № 14-00-370/1.09.2017 г., МВР с писма
рег. № 578500-5946/28.09.2017 г., Държавна агенция
„Разузнаване“ с писмо рег. № 12-1675/10.08.2017 г.,
Държавна агенция „Национална сигурност“ с писмо
№ КА-1138/16.08.2017 г., Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ с писмо
№ 403/31.08.2017 г., Агенция „Пътна инфраструктура“ с писмо изх. № 24-00-2369/13.11.2017 г., Областно пътно управление – София, с изх. № 24-00205/4.08.2017 г., Държавна агенция „Електронно управление“ с писмо № ДАЕУ-3467/7.08.2017 г., „Геозащита“ – ЕООД, Перник, с писмо № 082/27.05.2019 г.,
съгласуване с експлоатационните предприятия:
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕООД, София, „Булгартрансгаз“ – ЕАД, „Овергаз Мрежи“ – АД, „Костинбродгаз“ – ООД, „Лукойл – България“ – ЕООД,
„Напоителни системи“ – ЕАД, клон София, ВИВАКОМ – „БТК“ – ЕАД, „А1 България“ – ЕАД,
„Теленор България“ – ЕАД, Решение № УТАТУ-01-02-37/7.2019 г. от протокол на Националния
експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ, Заповед
№ РД-02-15-79/11.04.2019 г. (т. 3 и 7) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация и застрояване (ИПУП – ПРЗ) на имоти, попадащи
в урбанизираната територия на гр. Костинброд,
ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд, Софийска
област, и засегнати от трасето на железопътната
линия София – Драгоман, участък „Гара Волуяк – гара Петърч“ от км 9+200 до км 21+275, в
обхват от проектен км 14+406 до проектен км
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15+916, за обособяване на нов УПИ XX „За жп
район“ в кв. 230а, гр. Костинброд, в устройствена
зона „Тжп“, както следва:
1. кв. 66 – изменение на ПРЗ на УПИ XXVI4085 и УПИ XXVIII-4075 и изменение на плана
за регулация при им.900.7093 и обособяване в
устройствена зона „Жм – жилищна с малка височина“ на УПИ XXVI-4085 и УПИ XXVIII-4075 с
устройствени показатели: Пл – 60 %, Кинт. – 1,2,
височина Н – до 3 етажа и до 10 м, с начин на
застрояване – свободно (е), и минимална озеленена
площ – 40 %;
2. кв. 230а:
а) изменение на ПРЗ на УПИ II-2462 – „маслодобивен завод“, УПИ ХIII-2462 – „бутилиране
и складово стопанство“, УПИ XIV-2462 – „парова
централа“, и при им.38978.4.5 и обособяване в
устройствена зона „Пп“ на УПИ II-2462 – „маслодобивен завод“, УПИ ХIII-2462 – „бутилиране и
складово стопанство“, и УПИ XIV-2462 – „парова
централа“, с устройствени показатели: Пл. – 80 %,
Кинт. – 2,5, минимална озеленена площ – 20 %;
б) заличава УПИ Х-4149 – „за КОО“, УПИ XI2875 – „за ниско жилищно застрояване“, и УПИ
XII-4148 – „за КОО“;
3. кв. 257 – изменение на плана за регулация
на УПИ IV-3276 и УПИ V-3277;
4. план за регулация на имоти, засегнати от
трасето на жп участък – 38978.4.1, 38978.4.1.1,
38978.4.5, 38978.4.5.3, 38978.4.5.4, 38978.4.5.5, 38978.8.6,
38978.8.7, 38978.675.21, 38978.900.2876, 38978.900.2926,
38978.900.3022, 38978.900.5385, 38978.900.7095;
5. изменение на плана за улична регулация,
както следва:
а) заличава улична отсечка от о.т. 2010 до о.т.
2011, като премахва о.т. 2010 и създава нова о.т.
2010а;
б) заличава улична отсечка от о.т. 244а до о.т.
244б, като премахва о.т. 244а и създава нова о.т. 244в;
в) скъсява с 3,25 м алея при УПИ XXVIII-4075
съгласно приетите и одобрени текстови и графични
части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Административния съд – София
област, в 14-дневен срок от обнародването є чрез
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
6694

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ –
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ЗАПОВЕД № 03-РД/3218
от 8 август 2019 г.
На основание чл. 27, ал. 9 и чл. 20а, ал. 1 и 2
от Закона за подпомагане на земеделските производители във връзка с одобрен от изпълнителния
директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, доклад с вх. № 01-0400/744#3 от
8.08.2019 г. от Калоян Костадинов – директор на
дирекция „Договориране по прилагане на мерки
за развитие на селските райони“, Албена Пиналска – директор на дирекция „Оторизация на

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

плащанията по прилагане на мерки за развитие
на селските райони“, и Иван Боянов – директор
на дирекция „Правна“ на Държавен фонд „Земеделие“, нареждам:
Одобрявам Правила за определяне на размера
на подлежащата на възстановяване безвъзмездна
финансова помощ при установени нарушения
по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане
на земеделските производители по мерките от
Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013 г. съгласно приложението.
Изпълнителен директор
на ДФ „Земеделие“ –
Разплащателна агенция:
В. Грудев
Приложение
ПРАВИЛА
за определяне на размера на подлежащата на
възстановяване безвъзмездна финансова помощ
при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от
Закона за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие
на селските райони 2007 – 2013 г.
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Настоящите правила са изготвени в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011
на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне
на подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките за
подпомагане на развитието на селските райони
(за заявки за окончателно плащане по мерките
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г., подадени преди 1 януари 2015 г.), публикуван в OB, L 25, 28.01.2011 г.,
на Европейския съюз, и член 35 от Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за
администриране и контрол и условията за отказ
или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските
райони и кръстосаното съответствие, публикуван
в OB, L 181, 20.06.2014 г., на Европейския съюз
(за заявки за окончателно плащане по мерките
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.),
подадени след 1 януари 2015 г.).
Чл. 2. (1) Правилата се прилагат в случаи
на нарушения, установени от Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, или друг
оправомощен да извършва контрол орган, произтичащи от установени неспазвания на критерии
за допустимост или нарушения на ангажименти
или други задължения, поети от ползвателите на
безвъзмездна финансова помощ по мерките от
ПРСР 2007 – 2013 г., произтичащи от предоставена
безвъзмездна финансова помощ.
(2) Изчисляването на размера на подлежащата
на възстановяване финансова помощ за установените нарушения след окончателно плащане
по проекта се извършва на база оторизираната
по сключения договор със съответния ползвател
финансова помощ.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

(3) Размерите на подлежащата на възстановяване финансова помощ за видовете нарушения, допуснати от страна на ползвателите по
мерките от ПРСР 2007 – 2013 г., са посочени в
приложението към настоящите правила.
(4) При определяне на конкретния размер
на подлежащата на възстановяване финансова
помощ за съответния вид нарушение са отчетени тежестта, степента, продължителността и
системността на нарушението при спазване на
допълнителните пояснения за това, посочени в
приложението.
Раздел II
Правила за кумулиране на размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ
и налагане на административни санкции
Ч л. 3. (1) Когато п ри осъщест вяване на
контрол относно спазване на критериите за допустимост, ангажименти или други задължения
от страна на ползвателите на финансова помощ
бъдат установени повече от едно нарушение при
изпълнението на един и същ договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
по който е подадена заявка за плащане след
1 януари 2015 г., размерът на подлежащата на
възстановяване финансова помощ за всяко едно
от допуснатите нарушения не се кумулира. В
тези случаи най-големият определен размер
на подлежащата на възстановяване финансова
помощ се приема като показателен за вземането
на решение относно окончателния размер на
дължимата от ползвателя финансова помощ.
(2) Когато при осъществяване на контрол
относно спазване на критерии за допустимост,
ангажименти или други задължения от страна
на ползвателите на финансова помощ бъде установено повече от едно нарушение при изпълнението на един и същ договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, по който е
подадена заявка за плащане до 1 януари 2015 г.,
първо се налага административната санкция
по чл. 30, § 1, ал. 3 от Регламент 65/2011 (за
нарушенията, за които това е изрично посочено
в приложението), след което се пристъпва към
определяне на конкретния размер на подлежащата на възстановяване финансова помощ, който
е равен на най-големия размер на дължимата
помощ, изчислен за всяко едно от допуснатите
нарушения.
(3) Когато при осъществяване на контрол
относно спазване на критериите за допустимост, ангажименти или други задължения от
страна на ползвателите на финансова помощ
бъде установено наличие на обстоятелство по
чл. 30, § 2 от Регламент № 65/2011 г. (за заявки
за окончателно плащане по мерки от ПРСР
2007 – 2013 г., подадени преди 1 януари 2015 г.),
съответно – в чл. 35, § 6 от Делегиран регламент
№ 640/2014 г. (за заявки за окончателно плащане
по мерки от ПРСР 2007 – 2013 г., подадени след
1 януари 2015 г.), на ползвателя, по отношение
на който е установено обстоятелството, се налага административната санкция, посочена в
цитираните разпоредби.
(4) Системността на нарушението, за която
в приложението към правилата е предвидено
основание за възстановяване на безвъзмездна
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финансова помощ, се прилага като критерий
за определяне на размера на подлежащата на
възстановяване финансова помощ само по отношение на проекти, по които са подадени заявки
за плащане след 1 януари 2015 г.
Раздел III
Специфични разпоредби
Чл. 4. (1) В случай че при извършена проверка
на място след окончателно плащане на безвъзмездна финансова помощ (екс-пост контрол) по
мерките по ПРСР 2007 – 2013 г. през първата
година на изпълнение на одобрения проект (бизнес плана) и финансовата година все още не е
приключила, ДФ „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, не извършва оценка на реализираните
от подпомаганата дейност приходи за целите
на определяне на размера на подлежащата на
възстановяване финансова помощ по т. 30 от
приложението към правилата. В тези случаи
проектът се включва в извадка за извършване на
екс-пост контрол през следващата година, като
ДФ „Земеделие“ – РА, уведомява ползвателя за
това обстоятелство.
(2) Когато първата година от изпълнението на
одобрения проект (бизнес план) не обхваща една
пълна финансова година, съответно не съдържа
данни за всички месеци от финансовата година,
при съпоставянето на реализираните приходи за
тази година спрямо заложените в бизнес плана
приходи Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, извършва преценка относно
това дали постигнатите финансови показатели
да бъдат включени в изчисленията, посочени в
т. 30 от приложението към правилата, респ. за
това дали да разпредели постигнатите финансови показатели пропорционално през работните
месеци в съответната година на проверката. При
преценката по предходното изречение ДФ „Земеделие“ отчита характера на инвестицията по
одобрения проект и наличието на сезонност при
производството на съответната продукция или
предоставянето на съответната услуга.
(3) В случаите на констатирано нарушение на
нормативно или договорно задължение в края на
мониторинговия период и когато отстраняването
на нарушението не е възможно до изтичане на
този период, размерът на подлежащата на възстановяване финансова помощ се определя при
спазване на следните правила:
а) в случай че в подходящ и съобразен с естеството на нарушението срок, определен от ДФ
„Земеделие“ – РА, ползвателят представи доказателства за отстраняването му, се прилагат правилата за определяне на частично възстановяване
на финансовата помощ, ако такова е предвидено
в графа „Размер на частичното възстановяване“
от приложението към правилата за съответното
нарушение;
б) в случай че в срока по буква „а“ ползвателят не представи доказателства за отстраняване
на нарушението или когато в графа „Размер на
частичното възстановяване“ от приложението
към правилата не е предвидена възможност за
частично възстановяване на финансовата помощ
за съответното нарушение, размерът на подлежащата на възстановяване финансова помощ е равен
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на пълния размер на изплатената по съответния
договор финансова помощ.
Чл. 5. При наличие на установени нарушения
на специфични задължения, уредени в сключен
административен договор или в нормативен акт,
които не попадат в приложението към настоящите
правила и неспазването на които води до възстановяване на изплатената финансова помощ, се
прилагат правилата за възстановяване и санкциите, предвидени в съответния административен
договор или нормативен акт.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „Приходи“ са приходи от продажби на
продукция/услуги, посочени в таблица „Производствена програма“ от съответния представен
от ползвателя на финансова помощ и одобрен от
ДФ „Земеделие“ бизнес план.
2. „Мониторингов период“ е период:
а) за договори, сключени преди 1 януари
2015 г. – пет години считано от датата на сключването им;
б) за договори, ск лючени след 1 ян уари
2015 г. – пет, респ. три години (в зависимост от
статута на предприятието по смисъла на ЗМСП),
считано от датата на окончателното плащане
по тях.
3. „Критерии за допустимост“ са изисквания,
които ползвателите трябва да спазват, за да
бъдат одобрени за подпомагане по съответната
мярка за подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 г., и да
продължат спазването им, за да се възползват от
подкрепата, но за които не се извършва плащане
на безвъзмездна финансова помощ.
4. „Ангажименти“ са дейностите, които ползвателите на финансова помощ се ангажират да
осъществят и да изпълняват през мониторинговия
период и за които не се извършва плащане на
безвъзмездна финансова помощ.
5. „Други задължения“ са всички изисквания,
произтичащи от националното законодателство
и европейското право, които са приложими към
съответната мярка от Програмата за развитие на
селските райони или за съответната подпомагана
по мярката дейност, които ползвателите са задължени да спазват, но за които не се извършва
плащане на безвъзмездна финансова помощ.
Заключителни разпоредби
§ 2. Настоящите правила се приемат на основание чл. 27, ал. 9 от Закона за подпомагане
на земеделските производители.
§ 3. Настоящите правила влизат в сила в деня
на обнародването им в „Държавен вестник“.
§ 4. Правилата не се прилагат за: мярка 214
„Агроекологични плащания“, мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с
Директива 2000/60/EО – за земеделски земи“,
мярка 211 „Плащания на земеделски стопани за
природни ограничения в планинските райони“,
мярка 212 „Плащания на земеделски стопани в
райони с ограничения, различни от планинските
райони“, мярка 112 „Създаване на стопанства на
млади фермери“ и мярка 141 „Подпомагане на
полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.

ОПИСАНИЕ НА НАРУШЕНИЕТО

Ползвателят е в процедура по ликвидация,
обявен е в несъстоятелност или е в открито
производство по несъстоятелност

Ползвателят не използва придобитите въз
основа на финансирания проект активи по
предназначение

Активи, предмет на подпомагане са
продадени, дарени, с учредено право на
ползване на трето лице или правото на
ползване върху подпомогнатия/те актив/и е
отстъпено по каквато и да е форма

№

1

2

3

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

И/или при повторно
установено нарушение на това
задължение (включително и
по-други проекти)

Липсва предишно нарушение
на това задължение

И/или при повторно
установено нарушение на това
задължение (включително и
по-други проекти)

Липсва предишно нарушение
на това задължение

Неприложимо

СИСТЕМНОСТ НА
НАРУШЕНИЕТО

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Времетраенето на
нарушението е над 6 месеца,
с изкл. на изменящите се
сезонни условия за
производство или
предоставяне на услуги

Неприложимо

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА
НАРУШЕНИЕТО

Неприложимо

Размера на финансовата помощ за актива/ите, които са
продадени, дарени, с учредено право на ползване на трето
лице или отдадени под наем (аренда), като се прилага чл.30
от Регламент 65/2011 (за заявки за плащане, подадени
преди 01.01.2015 г.)

Неприложимо

Размера на изплатената финансова помощ за актива/ите,
които не се използва/т по предназначение, като се прилага
правилото по чл. 30 от Регламент 65/2011 (за заявки за
плащане, подадени преди 01.01.2015 г.)

Неприложимо

РАЗМЕР НА ЧАСТИЧНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

100 % от предоставената
финансова помощ по договора

Неприложимо

100 % от предоставената
финансова помощ по договора

Неприложимо

100 % от предоставената
финансова помощ по договора

ПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

РАЗМЕР НА ПОДЛЕЖАЩАТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Приложение
към раздел I „Общи положения“

ДЪРЖАВЕН

Посоченият размер на подлежащата на
възстановяване помощ се отнася за случаите,
когато нарушението засяга повече от 50% от
стойността на изплатената финансова помощ
по договора. Нарушението се определя като
тежко, тъй като последствията му засягат
принципа за дълготрайност на операциите,
при което се подкопава постигането на
целите на предоставеното подпомагане и
пряко се засяга използването на
подпомаганите активи за изпълнение на
целите на проекта.

Нарушението засяга
конкретни подпомагани
активи

Посоченият размер на подлежащата на
възстановяване помощ се отнася за случаите,
когато нарушението не засяга повече от 50%
от стойността на изплатената финансова
помощ по договора. Нарушението се
определя като тежко, тъй като последствията
му засягат принципа за дълготрайност на
операциите, при което се подкопава
постигането на целите на предоставеното
подпомагане и пряко се засяга използването
на подпомаганите активи за изпълнение на
целите на проекта.

Нарушението засяга
конкретни подпомагани
активи

Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато нарушението засяга за по-малко от
50% от стойността на изплатената финансова
помощ по договора и не оказва влияние
върху целите и изпълнението на проекта,
както и върху критерии за допустимост

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Нарушението се определя като тежко, тъй
като последствията му водят до
преустановяване на подпомаганата дейност,
с което се засягат целите на предоставеното
подпомагане. Помощта подлежи на
възстановяване при невъзможност
нарушението да бъде отстранено

Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато нарушението засяга за по-малко от
50% от стойността на изплатената финансова
помощ по договора и не оказва влияние
върху целите и изпълнението на проекта,
както и върху критерии за допустимост

СТЕПЕН НА
НАРУШЕНИЕТО

ТЕЖЕСТ НА НАРУШЕНИЕТО

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РАЗДЕЛ I "ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ"
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Променено е местоположението на активите
спрямо одобреното местоположение

Преустановена е подпомаганата по договора
дейност поради други причини, освен
изменящите се сезонни условия за
производство или предоставяне на услуги,
както и условията за нормално протичане на
технологичните процеси

Установени са факти и обстоятелства, че
проектът оказва отрицателно въздействие
върху околната среда по смисъла на Закона за
опазване на околната среда

4

5

6

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Размерът на подлежащатта на
възстановяване финансова помощ се отнася
за случаите, когато нарушението не може да
бъде отстранено или не бъде отстранено или
е отстранено. Нарушението се определя като
тежка, тъй като оказва влияние върху
постигане на целите на предоставеното
подпомагане и засяга използването на
подпомаганите активи по предназначение
Неприложимо

И/или при повторно
установено нарушение на това
задължение (включително и
по-други проекти)

5% от стойността на финансовата помощ, изплатена по
проекта, при предоставени доказателства за отстраняване
на неспазването.

Размера на финансовата помощ за активите, свързани с
преустановяването на дейността, като се прилага чл.30 от
Регламент 65/2011 (за заявки за плащанеподадени преди
01.01.2015 г.)

Неприложимо

Завишеният процент на финансовата помощ спрямо
процента на финансова помощ, определен без наличие на
неспазеното условие

Неприложимо

100% от предоставената
финансова помощ когато
преустановената дейност е
единствената дейност по проекта

100 % от предоставената
финансова помощ, когато
нарушението се отнася за
неспазване на критерий за
допустимост за подпомагане по
съответната мярка и/или е станало
основание за избор на проекта на
ползвателя пред останалите
кандидати

Неприложимо

ДЪРЖАВЕН

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо
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Размерът на подлежащатта на
възстановяване финансова помощ се отнася
за случаите, когато нарушението може да
бъде отстранено и след констатирането му е
Нарушението не оказва
отстранено. Нарушението засяга друго
задължение за ползвателя, за което не му е значително въздействие върху Липсва предишно нарушение
изплатена финансова помощ, но произтича
подпомаганата дейност в
на това задължение
пряко от приложимото спрямо
цялост
подпомаганата дейност законодателство,
което обосновава сравнително ниска тежест
на нарушението с оглед на обстоятелството,
че е отстранено

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Посоченията размер на подлежащата на
възстановяване помощ се отнася за случаите,
когато спазването на това задължение е
критерий за допустимост за подпомагане по
съответната мярка и/или е станало основание
за избор на проекта на ползвателя пред тези
на останалите кандидати. В тези случаи
неспазването се определя като тежко, тъй
като засяга условията, при които проектът е
бил одобрен за финансиране, като размерът
на подлежащата на възстановяване
финансова помощ е определен в нормативен
акт (чл. 35, §1 от Делегиран регламент №
640/2014г.)

Посоченият размер на подлежащата на
възстановяване помощ се отнася за случаите,
когато спазването на това задължение не е
критерий за допустимост за подпомагане по
Нарушението засяга условията
Липсва предишно нарушение
съответната мярка, но е било условие за
за получаване на завишен
на това задължение
получаване на завишен процент на
размер на финансова помощ
финансовата помощ. В тези случаи
нарушението води до отпадане на
основанието за получаване на завишения
размер на финансовата помощ

С Т Р.
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Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялстост

Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите, кагото
нарушението не е отстранено в едномесечен
срок от уведомяването за това от РА.
Нарушението се квалифицира със
Ползвателят не е поставил указателна
сравнително ниска тежест с оглед на
табела/билборд, указващ че финансирането на
обстоятелството, че е отстранено, но
инвестицията е извършено с подкрепата на
обосновава частично възстановяване на
ЕЗФРСР
финансова помощ, тъй като засяга
задължението на ползвателя да провежда
мерки за публичност по отношение на
предоставената от бюджета на ЕЗФРСР
подкрепа

Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите, когато
нарушението може да бъде отстранено и
след констатирането му - е отстранено.
Нарушението засяга задължение, за което не
е изплатена финансова помощ, но е предмет
на държавна регулация, засягаща
подпомаганата дейност. С оглед на
обстоятелството, че последствията от
нарушението са отстранени, то се определя
като такова със сравнително ниска тежест

8

9

При първо установено
нарушение това задължение

И/или при повторно
установено нарушение на
същото задължение
(включително и по-други
проекти)

Неприложимо

Неприложимо

Времетраене на
неизпълнението е над 6
месеца

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

5% от предоставената финансова помощ по проекта - при
представени от ползвателя доказателства за отстраняване
на нарушението

2% от предоставената финансова помощ по договора - при
първо констатирано нарушението и неотстраняването му в
едномесечен срок. Проектът се включва в извадката за
последващ екс-пост контрол за следващата година
5% от предоставената финансова помощ по договора когато е констатирано нарушението по проверявания
проект и е налице нарушението на същото задължение и по
друг проект на ползвателя

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

100 % от предоставената
финансова помощ за двойно
финансираните активи/дейности

100% от предоставената
финансова помощ по договора

100% от предоставената
финансова помощ по договора

ВЕСТНИК

Не се поддържа съответствие със
задължителни стандарти, които важат за
подпомаганата дейност

Нарушението засяга
конкретни подпомагани
активи

Размерът на подлежащата на възстановяване
За дейностите/активите, финансирани по
помощ се отнася за случаите, когато
ПРСР, ползвателят е получил допълнително
нарушението може да бъде отстранено или
финансиране от структурните фондове,
ако не бъде отстранено след неговото
кохезионния фонд, институция на
констатиране. Последствията от
европейските общности, българското
нарушението водят до двойно финансиране
на едни и същи разходи, което налага
правителство, местната власт, както и от всяка
възстановяване на изплатената финансова
друга частично или изцяло обществено
помощ за въпросните разходи, когато е
финансирана организация
налице друг източник на финансиране

7

И/или при повторно
установено нарушение на
същото задължение
(включително и по-други
проекти)

ДЪРЖАВЕН

10

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ е определен в приложимото
При проверки са открити обективни факти и
европейско законодателство (чл. 60 от
обстоятелства, които водят до заключение, че
Регламент № (ЕС) № 1306/2013 на
е налице функционална несамостоятелност на
Европейския парламент и на Съвета от 17
финансирания проект и/или изкуствено
декември 2013 година, чл. 4, §3 от Регламент
създаване на условията, необходими за
(ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18
получаване на помощта, за да бъдат извлечени
декември 1995 година относно защитата на
облаги в противоречие с целите на мярката.
финансовите интереси на Европейските
общности)

Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато нарушението не може да бъде
отстранено или ако след констатирането му - Нарушението засяга условията
за законосъобразно
не бъде отстранено. Нарушението се
извършване на подпомаганата
определя като тежко, тъй като засяга
дейност в цялост
обществено значимо задължение,
произтичащо пряко от законодателството,
регулиращо изискванията за осъществяване
на подпомаганата дейност.

БРОЙ 69
С Т Р. 2 5
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Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите, когато
нарушението не бъде отстранено или ако
Ползвателят не е възстановил актива, за който нарушението не бъде отстранено в указания
е настъпила частична щета до първоначалното
от РА срок. Тежестта на нарушението се
му функционално състояние
квалифицира като висока, тъй като засяга
използването на съответния подпомогнат
актив по предназначение, с което засяга
изискването за дълготрайност на операцията
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Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

100% от предоставената
финансова помощ по договора ако ползвателят продължава да не
оказва съдействие или осуетява
извършването и на повторната
проверка

100% от предоставената
финансова помощ по договора

100 % от предоставената
5% за всеки месец, през който нарушението не е отстранено
финансова помощ по договора - до достигане на пълния размер на изплатената финансова
когато нарушението е продължило
помощ по договора
20 месеца

100% от размера на финансовата помощ, изплатена за
актива, който не е възстановен

Неприложимо

Неприложимо

ДЪРЖАВЕН

Ползвателят на помощта не е представил
доказателства, че спазва задължението да
съхранява всички документи, свързани с
подпомаганите дейности, за срок от 5 години
след сключване на договора за отпускане на
финансова помощ.

Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Ползвателят не оказва съдействие/осуетява
извършването на проверка на място

И/или при повторно
установено нарушение на това
задължение (включително и
по-други проекти)

26

Размерът на подлежащата на възстановяване
Нарушението засяга
помощ се отнася за случаите, когато
подпомаганата дейност в
нарушението не е отстранено в едномесечен
цялост, когато се касае за
срок от уведомяването на ползвателя за това.
пълна липса на одитна следа
Тежестта на нарушението се квалифицира
при осъществяване на
като сравнително висока, тъй като засяга
задължението за одитна следа и отчетност на подпомаганата дейност. В
останалите посочени случаи подпомаганата дейност, с което осуетява
не засяга подпомаганата
извършване на контрол за спазване на
дейност като цяло
задълженията си от страна на компетентните
органи.

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите на повторно
нарушението на задължението след първото
констатиране на неизпълнение от РА.
Нарушението се квалифицира за тежко, тъй
като касае умишлени действия от страна на
ползвателя, които осуетяват възможността на
РА да осъществи контролните си
правомощия по целевото използване на
подпомаганите активи и спазване на другите
задължения, произтичащи от подпомагането

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите, когато
нарушението не може да бъде отстранено
или ако след неговото констатиране - не бъде
отстранено. Нарушението се определя като
тежко, тъй като независимо, че засяга
задължение, за което не е изплатена
финансова помощ, то е предмет на държавна
регулация, засягаща подпомаганата дейност

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 69

16

Ползвателят не е предоставил валиден
документ, който му дава право да осъществява
подпомаганата дейност (в зависимост от
нормативно въведения режим - лиценз,
разрешение и/или не поддържа регистрация)

15

Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите, когато
нарушението е отстранено, включително,
когато е отстранено след констатирането му
от РА. Нарушението се квалифицира като
тежко, тъй като засяга законосъобразността
на условията, при които подпомаганата
дейност следва да се извършва, но с оглед на
обстоятелството, че последствията му са
отстранени, това обосновава частично
възстановяване на финансовата помощ

Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите, когато
нарушението не е отстранено или след
констатиране от РА - не бъде отстранено.
Нарушението се квалифицира като тежко,
тъй като засяга законосъобразността на
условията, при които подпомаганата дейност
следва да се извършва.

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите, когато
спазването на това задължение е критерий за
допустимост за подпомагане по съответната
мярка и/или е станало основание за избор на
проекта на ползвателя пред тези на
останалите кандидати в съответния период
на прием на заявления за подпомагане по
мярката., като размерът на подлежащата на
възстановяване финансова помощ е
определен в нормативен акт (чл. 35, §1 от
Делегиран регламент № 640/2014г.)

Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Неприложимо

И/или при повторно
установено нарушение на това
задължение (включително и
по-други проекти)

Липсва предишно нарушение
на това задължение

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Времетраенето на
нарушението е над 3 месеца

Неприложимо

Неприложимо

Установеният процент на намаление на финансовата
помощ, изплатена за съответните активи, съгласно чл. 54
от Наредба 8 от 03.04.2008

Неприложимо

5 % от предоставената финансова помощ по договора - при
представени от ползвателя доказателства за отстраняване
на нарушението

Неприложимо

Завишеният процент на финансовата помощ спрямо
процента на финансова помощ, определен без наличие на
неспазеното условие

Неприложимо

100% от предоставената
финансова помощ по договора

Неприложимо

100 % от предоставената
финансова помощ по договора,
когато нарушението се отнася за
неспазване на критерий за
допустимост за подпомагане по
съответната мярка и/или е станало
основание за избор на проекта на
ползвателя пред останалите
кандидати в съответния период на
прием на заявления за
подпомагане по мярката

Неприложимо

ДЪРЖАВЕН

Размерът на подлежащата на възстановяане
финансова помощ е определен в нормативен
Размерът на обработваната от ползвател по
акт (чл. 54, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 от
мярка 121 и очертана от него в ИСАК земя за
03.04.2008г.) и се отнася за случаите на
съответната година е по- малък от размера на установена разлика по-голяма от 5% и поземята, заложен в договора за финансово
малка или равна на 50% между реално
подпомаганепри - важи за инвестиции за
обработваната и очертана в ИСАК земя и
закупуване на земеделска техника за
размера на земята, за обработването на която
обработка на почвата и прибиране на
ползвателят е поел задължение
реколтата по мярка 121

Ползвателят не е предоставил документи (в
случай на проекти свързани с биологично
земеделие), че е сертифициран като
биологичен производител

14

Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите, когато
спазването на това задължение не е критерий
за допустимост за подпомагане по
съответната мярка и/или не е станало
основание за избор на проекта на ползвателя
пред тези на останалите кандидати.

БРОЙ 69
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Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Времетраенето на
нарушението е над две
финансови години

10 % от предоставената финансова помощ по договора.
Проектът се включва в извадката за последващ (екс-пост)
контрол за следващата година

5 % от предоставената финансова помощ по договора.
Проектът се включва в извадката за последващ (екс-пост)
контрол за следващата година

Времетраенето на
нарушението е до две
финансови години

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

5% от предоставената финансова помощ, при представени
от ползвателя доказателства за отстраняване на
нарушението. Проектът се включва в извадката за
последващ (екс-пост) контрол за следващата година

Неприложимо

Неприложимо

Времетраенето на
нарушението е над 3 месеца

Неприложимо

И/или при повторно
установено нарушение на това
задължение (включително и
по-други проекти)

Липсва предишно нарушение
на това задължение

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

100% от предоставената
финансова помощ по договора когато нарушението не може да
бъде отстранено или бъде
установено повторно,
включително е констатирано
нарушение на това задължение и
по друг проект на ползвателя

Неприложимо

100% от предоставената
финансова помощ по договора

ДЪРЖАВЕН

Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато неизпълнението е равно или по-малко
от 50% спрямо заложените в одобрения
бизнес план параметри по отношение на
Ползвателят по мярка 311 или мярка 312 не е
устойчива заетост и неизпълнението не
спазил параметрите, заложени в одобрения
оказва влияние върху целите и изпълнението
бизнес план по отношение на устойчива
на проекта
заетост - не е разкрил нови и/или не е запазил
броя съществуващите работни места

Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите, когато
нарушението не е отстранено или след
констатиране от РА - не бъде отстранено.
Нарушението се квалифицира като тежко,
тъй като засяга критерий за допустимост по
съответната мярка

Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

28
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Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите, когато
нарушението е отстранено, включително,
когато е отстранено след констатирането му
от РА.
Нарушението се квалифицира като тежко,
тъй като засяга критерий за допустимост по
съответната мярка, но с оглед на
обстоятелството, че е отстранено,
Ползвателят по мярка 123 не използва
обосновава частично възстановяване на
машините, обект на финансиране по de
финансовата помощ
minimis - важи за инвестиции за производство
на продукция от дървесина съгласно
Приложение 2 от Наредба 18 от 26.06.2008г.

Размерът на подлежащата на възстановяане
финансова помощ е определен в нормативен
акт (чл. 54, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 от
03.04.2008г.) и се отнася за случаите на
установена разлика от повече 50% между
реално обработваната и очертана в ИСАК
земя и размера на земята, за обработването
на която ползвателят е поел задължение.

С Т Р.
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Броят на помещенията за настаняване
надвишава 20 за проекти за изграждане и
модернизиране на туристически обекти - важи
за инвестиции в туристически обекти

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите, когато
нарушението е отстранено, включително,
когато е отстранено след констатирането му
от РА.
Нарушението се квалифицира като тежко,
тъй като засяга критерий за допустимост по
съответната мярка, но с оглед на
обстоятелството, че е отстранено,
обосновава частично възстановяване на
финансовата помощ

Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите, когато
нарушението не е отстранено или след
констатиране от РА - не бъде отстранено.
Нарушението се квалифицира като тежко,
тъй като засяга критерий за допустимост по
съответната мярка, като размерът на
подлежащата на възстановяване финансова
помощ е определен в нормативен акт (чл. 35,
§1 от Делегиран регламент № 640/2014г.)

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато неизпълнението е по-голямо от 50%
спрямо заложените в одобрения бизнес план
параметри по отношение на устойчива
заетост. Тежестта на нарушението се
определя като голяма, тъй като засяга
критерий за допустимост по съответната
мярка и в този случай размерът на
подлежащата на възстановяване финансова
помощ е определен в нормативен акт (чл. 35,
§1 от Делегиран регламент № 640/2014)

И/или при повторно
установено нарушение на
това задължение
(включително и по-други
проекти)

Липсва предишно нарушение
на това задължение

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

10 % от предоставената финансова помощ при представени
от ползвателя доказателства за отстраняване на
нарушението Проектът се включва в извадката за
последващ (екс-пост) контрол за следващата година

Неприложимо

100% от предоставената
финансова помощ по договора

Неприложимо

100 % от предоставената
финансова помощ по договора
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Ползвателят няма договор за изкупуване на
ел.енергия, в случаите на инвестиции,
свързани с производство на енергия от ВЕИ

Ползвателят по мярка 122 не поддържа
минимален размера на горските площи, за
които се е задължил да използва
подпомаганата специализирана горска
техника

20
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Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

5 % от предоставената финансова помощ по договора и при
представени от ползвателя доказателства за отстраняване
на нарушението

Неприложимо

Неприложимо

Процент от предоставената финансова помощ по договора
Времетраенето на
за всеки установен процент на намаление на поддържаната
нарушението е над 12 месеца
горска площ под 50 % от площта, съгласно одобрения
бизнес план

Неприложимо

Времетраенето на
нарушението е над 3 месеца

100% от предоставената
финансова помощ по договора

Неприложимо

100% от предоставената
финансова помощ по договора

Неприложимо

ДЪРЖАВЕН

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато е установена разлика равна или помалка от 50% между размера на
поддържаните от ползвателя горски площи
спрямо одобрения по бизнес плана размер на
горските площи. Нарушението засяга
критерий за допустимост за подпомагане по
мярката, което го квалифицира като тежко,
но с оглед на обстоятелството, че разликата
не надхвърля 50% обосновава частично
възстановяване на финансова помощ

Неприложимо

Неприложимо

30

Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато е установена разлика по-голяма от
50% между размера на поддържаните от
ползвателя горски площи спрямо одобрения
по бизнес плана размер на горските площи.
Нарушението засяга задължението за
използване на подпомаганите активи по
предназначение, което го квалифицира като
тежко.

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялстост

Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите, когато
нарушението не е отстранено или след
констатиране от РА - не бъде отстранено.
Нарушението се квалифицира като тежко,
тъй като засяга спазване на законовите
изисквания за извършване на подпомаганата
дейност.

Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите, когато
нарушението е отстранено, включително,
когато е отстранено след констатирането му
от РА.
Нарушението се квалифицира като тежко,
тъй като засяга спазване на законовите
изисквания за извършване на подпомаганата
дейност, но с оглед на обстоятелството, че е
отстранено, обосновава частично
възстановяване на финансовата помощ

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 69

Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато нарушението не може да бъде
отстранено или след констатиране от РА - не
Проектът генерира приходи и не е в
Нарушението засяга
е отстранено. Спазването на посоченото
обществен интерес (не се отнася за проекти на
условията, при които е
изискване е било основание за предоставяне
общини и за проекти по чл. 7, ал. 2 от Наредба
на завишен процент на финансова помощ, определен завишен размер на
№ 24 от 29.07.2008 г. и Наредба № 25 от
поради което размерът на подлежащата на финансова помощ по договора
29.07.2008 г.).
възстановяване финансова помощ е
определен в нормативен акт (чл. 7, ал. 1 и ал.
2 от Наредба № 24 от 29.07.2008 г. и
Наредба № 25 от 29.07.2008 г.)

24

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

23

Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато нарушението не може да бъде
отстранено или след констатиране от РА - не
е отстранено.
Спазването на това задължение е критерий за
допустимост за подпомагане по мярката,
поради което размерът на подлежащата на
възстановяване финансова помощ е
определен в нормативен акт (чл. 35, §1 от
Делегиран регламент № 640/2014г.)

Ползвателят по мярка 322 е изграждал
подземна техническа инфраструктура или
реконструирал съществуващата подземна
техническа инфраструктура (при проекти за
реконструкция и/или изграждане на улична
мрежа.)

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Спазването на това задължение е критерий за
допустимост за подпомагане по мярката,
поради което размерът на подлежащата на
възстановяване финансова помощ е
определен в нормативен акт (чл. 35, §1 от
Делегиран регламент № 640/2014г.) и се
отнася за случаите, когато нарушението не
може да бъде отстранено или ако след
констатирането му от РА - не бъде
отстранено

Ползвателят по мярка 313 е променил
местоположението на подпомаганите
движими активи, извън територията на
Общината, в която се извършва инвестицията

Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялост

22

Размерът на подлежакщата на
възстановяване финансова помощ се отнася
за случаите, когато нарушението е
отстранено. Нарушението засяга критерий за
допустимост за подпомагане по мярката,
което го квалифицира като тежко, но с оглед
на обстоятелството, че последствията му са
отстранени, това обосновава частично
възстановяване на финансовата помощ

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Завишеният процент на финансовата помощ спрямо
процента на финансова помощ, определен без наличие на
неспазеното условие

Неприложимо

Неприложимо

5% от предоставената финансова помощ по договора и се
извършва повторна проверка на място. Проектът се
включва в извадката за последващ (екс-пост) контрол за
следващата година

Неприложимо

100% от предоставената
финансова помощ по договора

100 % от предоставената
финансова помощ по договора

Неприложимо

ДЪРЖАВЕН

Неприложимо

Неприложимо

И/или при повторно
установено нарушение на това
задължение (включително и
по-други проекти)

Липсва предишно нарушение
на това задължение
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Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато нарушението не е отстранено и в
предоставения от РА срок - продължава да
не е отстранено. Тежестта на нарушението
се определя като висока, тъй като пряко
засяга и осуетява възможността на РА да се
удовлетвори от застрахователното
обезщетение при настъпване на
застрахователно събитие по отношение на
подпомаган актив
Нарушението засяга
конкретни подпомагани
активи/дейности

Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато нарушението е отстранено. Тежестта
на нарушението се определя като
сравнително ниска, тъй като се отнася за
отминал период от време и
застрахователното събитие не е настъпило,
но същевременно обосновава частично
възстановяване на финансовата помощ,
защото се касае за нормативно предвидено
задължение, целящо да обезпечи
възможността на РА да се удовлетвори от
застрахователното обезщетение при
Не са представени подновени застрахователни
настъпване на застрахователно събитие по
полици за финансираните активи
отношение на подпомаган актив

Неприложимо

Неприложимо

Завишеният процент на финансовата помощ спрямо
процента на финансова помощ, определен без наличие на
неспазеното условие

И/или при повторно
установено нарушение на това
задължение (включително и
по-други проекти)

Неприложимо

Неприложимо

Липсва предишно нарушение
Времетраенето на
5 % от предоставената финансова помощ, изплатена за
на това задължение
нарушението е над 12 месеца засегнатия от нарушението на задължението актив/дейност

Неприложимо

Неприложимо

100 % от предоставената
финансова помощ за засегнатия от
нарушението на задължението
актив/дейност

Неприложимо

100 % от предоставената
финансова помощ по договора

Неприложимо

ДЪРЖАВЕН

27

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Спазването на това задължение е критерий за
допустимост за подпомагане по мярката,
поради което размерът на подлежащата на
възстановяване финансова помощ е
определен в нормативен акт (чл. 35, §1 от
Делегиран Регламент № 640/2014г.)

Изградените или обновените атракции и
съоръжения за посетители генерират печалба
(отнася се за проекти по мярка 313 от ПРСР
2007-2013, одобрени по реда и условията на
Наредба № 32 от 12.09.2008г.).

Неприложимо

32
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Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато нарушението не може да бъде
отстранено или след констатиране от РА - не
Нарушението засяга
Проектът генерира приходи и не е в
е отстранено. Спазването на посоченото
условията, при които е
обществен интерес (отнася се за проекти по
изискване е било основание за предоставяне
определен завишен размер на
чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредба № 32 от 12.09.2008
на завишен процент на финансова помощ,
финансова помощ по договора
г.)
поради което размерът на подлежащата на
възстановяване финансова помощ е
определен в нормативен акт (чл. 6, ал. 1 и ал.
2 от Наредба № 32 от 12.09.2008 г.)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 69

29

28

Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато нарушението не е отстранено след
неговото констатиране от РА.Нарушението
засяга критерий за допустимост за
подпомагане по съответната мярка,
съответствие с който ползвателят е длъжен
да спазва, както на етапа на
кандидатстването за финансиране по
мярката, до изтичане на периода на контрол
от страна на РА, като размерът на
подлежащата на възстановяване финансова
помощ е определен в нормативен акт (чл. 35,
§1 от Делегиран регламент № 640/2014г.)
Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато нарушението е отстранено.
Нарушението засяга критерий за
допустимост за подпомагане по съответната
мярка, за която е приложимо, което го
квалифицира като тежко, но с оглед на
обстоятелството, че било налице през
сравнително кратък период от време, а
последствията му са отстранени, това
обосновава частично възстановяване на
финансовата помощ

Ползвателят не е подновил регистрацията си
като земеделски стопанин

Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато нарушението не може да бъде
Ползвателят е регистриран по Закона за
отстранено или след констатирането му от
данъка върху добавената стойност след
РА - не е отстранено. Последствията от
изплащане на финановата помощ по договора,
която е включвала и разходи за невъзстановим нарушението водят до двойно финансиране
на едни и същи разходи, което налага
ДДС и е упражнил право на данъчен кредит за
възстановяване на изплатената финансова
финансираните разходи за ДДС от НАП
помощ за въпросните разходи, когато е
налице друг източник на финансиране
Неприложимо

И/или при повторно
Времетраенето на
установено нарушение на това
нарушението е повече от една
задължение (включително и
стопанска година
по-други проекти)

Времетраенето на
Липсва предишно нарушение
нарушението е една стопанска
на това задължение
година

Неприложимо

Неприложимо

5 % от предоставената финансова помощ по договора

Размера на финансовата помощ, изплатена за разходите за
ДДС, определен въз основа на заявката за окончателно
плащане по договора

100 % от предоставената
финансова помощ по договора когато нарушението е продължило
повече от една стопанска година

Неприложимо

Неприложимо
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Ползвателят не изпълнява одобрения проект
(не са постигнати нивата на финансовите
показатели, предвидени в бизнес плана)

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато реализираните приходи от
подпомаганата дейност, изчислени средно
аритметично за всички проверявани пълни
финансови години, са под 20% от
предвидените приходи съгласно одобрения
бизнес план, изчислени средноаритметично
за същия период или при непредставяне от
страна на ползвателя на план с мерки, които
ще предприеме за достигане на заложените в
бизнес плана приходи. Тежестта на
нарушението се квалифицира като голяма
тъй като засяга условията, при които
проектът е бил одобрен за финансиране и
подкопава постигането на целите на
предоставеното подпомагане, като
същевременно ползвателят не представя
доказателства за отстраняването му в
разумен срок и приемлив за РА начин, респ.
неизпълнението е продъжило дълго
Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

100 % от предоставената
финансова помощ по договора когато след констатиране на
неизпълнението ползвателят не
представи план за мерките, които
ще предприеме за достигане на
поне 50% от приходите за
следващата финансова година;
когато през финансовата година,
следваща годината на
констатацията на неизпълнението,
ползвателят не постигне поне 50%
от заложените в бизнес плана за
тази година приходи от
подпомаганата дейност,
независимо дали е изпълнил плана
с мерки, който е представил на
РА; и/или когато реализираните
приходи от подпомаганата
дейност са по-малко от 20% от
приходите, заложени в бизнес
плана за съответните години и
това е продължило две или повече
финансови години

Неприложимо

Неприложимо

ДЪРЖАВЕН

Времетраенето на
нарушението е над една
финансова година, съответно при посочените условия - е
продължило повече от две
пълни финансови години

5 % от предоставената финансова помощ плюс
установеният процент на неизпълнение под 20% спрямо
Времетраенето на
заложените в бизнес плана приходи за съответната година и
нарушението е една
когато ползвателят представи план с мерки, които ще
финансова година, през която
предприеме за достигане на приходи над 50 % от
са реализирани приходи под
предвидените съгласно одобрения бизнес план за
20 % от размера на
финансовата година, следваща годината на констатирането
заложените в бизнес плана
на неизпълнението, както и за всяка следваща финансова
приходи за съответната
година.
година
Проектът се включва в извадката за последващ (екс-пост)
контрол за следващата година

15 % от предоставената финансова помощ по договора.
Проектът се включва в извадката за последващ (екс-пост)
контрол за следващата година

Неприложимо

Времетраенето на
10 % от предоставената финансова помощ по договора.
нарушението е две финансови Проектът се включва в извадката за последващ (екс-пост)
години
контрол за следващата година

Времетраенето на
нарушението е над две
финансови години

Неприложимо

5 % от предоставената финансова помощ по договора.
Проектът се включва в извадката за последващ (екс-пост)
контрол за следващата година

Времетраенето на
нарушението е една
финансова година

34
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Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ се отнася за случаите,
когато реализираните приходи от
подпомаганата дейност, изчислени средно
аритметично за всички проверявани пълни
финансови години, са под 50% и над 20% от
предвидените приходи съгласно одобрения
бизнес план, изчислени средноаритметично
за същия период. Нарушението се
квалифицира със сравнително ниска тежест,
тъй като отклонението от заложените в
бизнес плана финансови резултати не е
изключително голямо и целите на
предоставеното подпомагане могат да бъдат
постигнати

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 69

6731

Нарушението засяга
подпомаганата дейност в
цялстост

Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите, когато
нарушението не е отстранено в едномесечен
срок от уведомяването на ползвателя за това.
Тежестта на нарушението се квалифицира
като сравнително висока, тъй като засяга
задължението за одитна следа и отчетност на
подпомаганата дейност, с което осуетява
извършване на контрол за спазване на
задълженията си от страна на компетентните
органи.

Размерът на подлежащата на възстановяване
финансова помощ е определен в нормативен
акт (Методология за определяне на
финансови корекции във връзка с
нарушения, установени при възлагането и
изпълнението на обществени поръчки и на
договори по проекти, съфинансирани от
Ползвателят не е спазил законово
структурните фондове, Кохезионния фонд на
изискване в областта на възлагане на
Европейския съюз, ЕЗФРСРС, Европейския
обществените поръчки и изпълнението на фонд за рибарство и фондовете от Общата
програма "Солидарност и управление на
сключения договор за възлагане на
миграционните потоци", приета с
обществена поръчка (когато е
Постановление
на МС № 134 от 5.07.2010 г.,
приложимо).
съответно - Наредба за посочване на
нередности, представляващи основания за
извършване на финансови корекции, и
процентните показатели за определяне
размера на финансовите корекции по реда на
ЗУСЕСИФ, приета с ПМС № 57 от
28.03.2017г. )

Нарушението не засяга
подпомаганата дейност в
цялост

Времетраенето на
нарушението е една
финансова година

Неприложимо

Неприложимо

И/или при повторно
Времетраенето на
установено неизпълнение на
нарушението е повече от една
това задължение
финансова година
(включително и по-други
проекти)

Липсва предишно нарушение
на това задължение

Размер на финансова корекция, определен в
зависимост от приложимата нормативна уредба съгласно Методология за определяне на финансови
корекции във връзка с нарушения, установени при
възлагането и изпълнението на обществени поръчки и
на договори по проекти, съфинансирани от
структурните фондове, Кохезионния фонд на
Европейския съюз, ЕЗФРСРС, Европейския фонд за
рибарство и фондовете от Общата програма
"Солидарност и управление на миграционните
потоци", приета с Постановление на МС № 134 от
5.07.2010 г., съответно - Наредба за посочване на
нередности, представляващи основания за извършване
на финансови корекции, и процентните показатели за
определяне размера на финансовите корекции по реда
на ЗУСЕСИФ, приета с ПМС № 57 от 28.03.2017г.,
при отчитане на естеството и тежестта на конкретното
нарушение

5% от предоставената финансова помощ по договора

2 % от предоставената финансова помощ по договора

Неприложимо

100 % от предоставената
финансова помощ по договора когато нарушението е продължило
повече от две финансови години

Неприложимо

ДЪРЖАВЕН
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Ползвателят на помощта не води всички
финансови операции, свързани с
подпомаганите дейности, отделно в
счетоводната си система, като използва
счетоводни сметки с подходящи номера.

Размерът на подлежащата на възстановяване
помощ се отнася за случаите, когато
нарушението е отстранено в едномесечен
срок от уведомяването на ползвателя за
това.Тежестта на нарушението се
квалифицира като сравнително ниска, тъй
като макар да засяга задължението за одитна
следа и отчетност на подпомаганата дейност,
е отстранено

БРОЙ 69
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ДЪРЖАВЕН

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-546
от 14 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Иванча, община Полски Тръмбеш,
област Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6759
ЗАПОВЕД № РД-18-547
от 14 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Белцов, община Ценово, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6760
ЗАПОВЕД № РД-18-548
от 14 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Беляново, община Ценово,
област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6761
ЗАПОВЕД № РД-18-549
от 14 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
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рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Джулюница, община Ценово,
област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6762
ЗАПОВЕД № РД-18-550
от 14 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Долна Студена, община Ценово,
област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6763
ЗАПОВЕД № РД-18-551
от 14 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Караманово, община Ценово,
област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6764
ЗАПОВЕД № РД-18-552
от 14 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Кривина, община Ценово,
област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6765
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ДЪРЖАВЕН
ЗАПОВЕД № РД-18-553
от 14 август 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Новград, община Ценово,
област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6766
ЗАПОВЕД № РД-18-554
от 14 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Пиперково, община Ценово,
област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6767
ЗАПОВЕД № РД-18-555
от 14 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ценово, община Ценово, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6768
ЗАПОВЕД № РД-18-556
от 14 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Бръшлян, община Малко
Търново, област Бургас.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6769
ЗАПОВЕД № РД-18-557
от 14 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Сливарово, община Малко
Търново, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6770
ЗАПОВЕД № РД-18-558
от 16 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Чурек, община Елин Пелин,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6771
ЗАПОВЕД № РД-18-559
от 16 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Столник, община Елин Пелин,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6772
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ДЪРЖАВЕН
ЗАПОВЕД № РД-18-560
от 16 август 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Равно поле, община Елин
Пелин, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6773
ЗАПОВЕД № РД-18-561
от 16 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Крушовица, община Елин
Пелин, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6774
ЗАПОВЕД № РД-18-562
от 16 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Караполци, община Елин
Пелин, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6775
ЗАПОВЕД № РД-18-563
от 16 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
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регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Елешница, община Елин Пелин,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6776
ЗАПОВЕД № РД-18-564
от 16 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Доганово, община Елин Пелин,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6777
ЗАПОВЕД № РД-18-565
от 16 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Григорево, община Елин Пелин,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6778
ЗАПОВЕД № РД-18-566
от 16 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Голема Раковица, община
Елин Пелин, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6779
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ЗАПОВЕД № РД-18-567
от 16 август 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Габра, община Елин Пелин,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6780
ЗАПОВЕД № РД-18-568
от 16 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Богданлия, община Елин Пелин,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6781
ЗАПОВЕД № РД-18-569
от 16 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на гр. Елин Пелин, община Елин
Пелин, област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6782
ЗАПОВЕД № РД-18-570
от 16 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
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землището на с. Лесново, община Елин Пелин,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6783
ЗАПОВЕД № РД-18-571
от 16 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Мусачево, община Елин Пелин,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6784
ЗАПОВЕД № РД-18-572
от 16 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6785
ЗАПОВЕД № РД-18-573
от 16 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Огняново, община Елин Пелин,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6786
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ЗАПОВЕД № РД-18-574
от 16 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Петково, община Елин Пелин,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6787
ЗАПОВЕД № РД-18-575
от 16 август 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Потоп, община Елин Пелин,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6788
ЗАПОВЕД № РД-18-576
от 16 август 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
поземлени имоти с идентификатори: 65259.501.6,
65259.501.13, 65259.501.14, 65259.501.23, 65259.501.24,
65259.501.67, 65259.501.68, 65259.501.69, 65259.501.70,
с. Самотино, община Бяла, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 23.01.2019 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6789
ЗАПОВЕД № РД-18-577
от 16 август 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
поземлени имоти с идентификатори: 52115.502.5,
52115.502.18, 52115.502.19, 52115.502.20, 52115.502.30,
52115.502.31, 52115.502.33, 52115.502.34, 52115.502.35,
52115.502.36, 52115.502.37, 52115.502.39, 52115.502.42,
52115.502.43, 52115.502.44, 52115.502.45, 52115.502.46,
52115.502.47, 52115.502.48, 52115.502.49, 52115.502.50
и 52115.502.51, с. Ново Оряхово, община Долни
чифлик, област Варна.

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 23.01.2019 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6790
ЗАПОВЕД № РД-18-578
от 16 август 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори:
83404.502.8, 83404.502.9, 83404.502.10, 83404.502.12,
8 3 4 0 4 . 5 0 2 .1 3 , 8 3 4 0 4 . 5 0 2 .1 5 , 8 3 4 0 4 . 5 0 2 .17,
83404.502.18, 83404.502.38 и 83404.502.42, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 23.01.2019 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
6791

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 116
от 29 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1
и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Видин, одобрява проект за изменение на общ
устройствен план на община Видин, с който
предназначението на имоти с идентификатори
00919.76.2 и 00919.76.25 по кадастралната карта, местност Гробище, землище с. Антимово,
община Видин, се променя от „Обработваеми
земеделски земи“ в територия с предназначение
„За общественообслужващи функции“.
Председател:
Г. Велков
6733
РЕШЕНИЕ № 117
от 29 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1
и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Видин, одобрява проект за изменение на общ
устройствен план на община Видин, с който
предназначението на имот с идентификатор
00919.77.11 по кадастралната карта, местност
Гробище, землище с. Антимово, община Видин, се променя от „Рекреационни гори и ле-
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сопаркове“ в територия с предназначение „За
общественообслужващи функции“.
Председател:
Г. Велков
6734
РЕШЕНИЕ № 118
от 29 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1
и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Видин, одобрява проект за изменение на общ
устройствен план на община Видин, с който
предназначението на имот с идентификатор
00919.76.54 по кадастралната карта, местност
Гробище, землище с. Антимово, община Видин,
се променя от „Обработваеми земеделски земи“
в територия с предназначение „За общественообслужващи функции“.
Председател:
Г. Велков
6735

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 91
от 24 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Девин, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Частичен основен ремонт и нов траен горски автомобилен
път „Татар дере – Хайдут каба“, намиращ се на
територията на ТП ДГС – Михалково.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Девин пред А дминистративния
съд – Смолян, на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.
Председател:
Р. Чаушев
6712

ОБЩИНА КЪРДЖ АЛИ
РЕШЕНИЕ № 185
от 15 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, одобрява изменението
на ОУП в частта на УПИ ХІV-6347 и УПИ
ХV-6519, кв. 217 по плана на кв. Възрожденци,
гр. Кърджали, промяна на територията от „Общественообслужваща зона (Оо)“ в „Устройствена
зона Ц (смесена централна зона)“.
Председател:
Р. Мустафа
6736

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1291
от 30 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Петрич, реши:
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Одобрява ПУП – ПП за трасе на „Разпределителен полиетиленов газопровод“ за захранване
на поземлен имот с идентификатор 56126.19.53
по КККР от землището на гр. Петрич през
имоти с идентификатори 56126.19.37, 56126.19.51
и 56126.19.54 по КККР на гр. Петрич, всичките
с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, публична общинска собственост, съгласно
приложените ПУП – ПП и регистър на засегнатите имоти от трасе и сервитути, заверен от
началника на СГКК – Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Тренчев
6687
РЕШЕНИЕ № 1292
от 30 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Петрич, реши:
Одобрява П У П – ПП за „Изместване на
ВЕЛ 20 kV „Оранжерии – отклонение за ТП Кулата-3“ в поземлени имоти с идентификатори
40539.22.69 и 40539.91.5 (стар номер 91.4, 91.3)
по КККР“, преминаващо подземно през поземлени имоти с идентификатори 40539.22.69,
40539.22.140 по КККР на неурбанизирана територия от землище с. Кулата, 40539.91.5 (стар
номер 91.4, 91.3), 40539.889.9902 от урбанизирана
територия на с. Кулата и 40539.95.1 по КККР на
БДЖ „Дупница“, местност Кавако, землище на
с. Кулата, община Кулата, съгласно приложените
ПУП – ПП и регистър на засегнатите имоти от
трасе и сервитути, съгласуван от началника на
СГКК – Благоевград.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Тренчев
6688

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 1066
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2,
ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, 6 и чл. 14,
ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Раднево, реши:
1. Обявява публичен търг с явно наддаване
за обект: Дворно място с площ 4974 кв. м и
построените в него: битова сграда с механа,
със ЗП 184,34 кв. м, на два етажа, мазе с площ
64,94 кв. м, монолитна конструкция, построена
1958 г.; кухня със складова база, с площ 278 кв. м,
на един етаж, мазе с площ 112,96 кв. м, сто-
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манобетонна, масивна конструкция, построена
1958 г.; сграда за хидрофор с площ 14,75 кв. м,
монолитна конструкция, построена 1958 г.; тоалетна, с площ 17,65 кв. м, паянтова конструкция,
изградени в общински УПИ III, пл. № 129 в
кв. 7 по регулационния план на с. Борущица,
община Мъглиж.
2. Нача лна т ръж на цена – 62 50 0 лв. без
ДДС, и стъпка на наддаване – 2 % от началната
тръжна цена.
3. Определя депозит за участие в търга в
размер 10 % от началната тръжна цена, който
се внася по сметка на Община Раднево, посочена в тръжната документация, в срок до 25-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
4. Тръжната документация за участие в търга
се получава в стая 206, отдел „Общинска собственост“ на общинската администрация – Раднево,
срещу невъзстановими 500 лв. без ДДС, платими по сметка на Община Раднево, посочена в
тръжната документация, или на гише № 5 (каса)
при информационния център в срок до 25-ия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
5. Предложени ята за у частие в т ърга се
подават в стая 204 (деловодство) на Община
Раднево в запечатан, непрозрачен плик в срок
до 17 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. на 25-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ след закупуване на тръжни книжа и
предварителна заявка.
7. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 31-вия
ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ в зала 315 на Община
Раднево.
8. Сроковете по т. 3 – 7 се определят по
реда на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден
на срока е неприсъствен, този ден не се брои
и срокът изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Утвърждава тръжната документация и проекта на договора за продажба като част от нея.
10. Упълномощава кмета на общината да
издаде заповед за назначаване на комисия за
провеждане на търга.
11. В срок до 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на
кмета на община Раднево протокола от търга.
12. Упълномощава кмета на община Раднево
да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга.
Председател:
Р. Йовчев
6747

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 710
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 105, т. 1 от ЗУТ
и Решение № 1 по протокол № 5 от 2.07.2019 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията Общинският съвет – гр. Чепеларе, реши:
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Одобрява окончателния проект на общ устройствен план на община Чепеларе съгласно
документацията като неразделна част от това
решение – графична и текстова част, становище
на Министерството на културата изх. № 33-НН604/13.12.2018 г. за съгласуване на окончателния
проект на общия устройствен план на община
Чепеларе, влязло в сила становище по екологична оценка № СМ-03-05/2018 г. на Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Смолян,
и писмо изх. № КПД-11-284-(26) от 17.05.2019 г.
на Регионалната инспекция по околната среда
и водите – Смолян, на основание чл. 29, ал. 2
от Наредбата за ЕО за приемане на обобщена
справка за окончателното приемане на общ
устройствен план на община Чепеларе.
Възлага на кмета на община Чепеларе да
представя ежегодно за приемане от общинския
съвет на доклад за изпълнение на общия устройствен план на община Чепеларе в неговия
обхват и предложения за измененията му, ако
такива се налагат съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.
Съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ настоящото решение да се изпрати в 7-дневен срок от
приемането му на областния управител, който
може в 14-дневен срок от пол у чаването да
върне незаконосъобразното решение за ново
обсъждане или да го оспори пред Административния съд – Смолян, при условията и по реда
на чл. 45 от ЗМСМА.
Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове и техните изменения не
подлежат на обжалване.
Председател:
Р. Черпокова
6708
51. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Полски Сеновец“,
разположена в землището на с. Полски Сеновец,
община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, описана със следните гранични точки в
координатна система БГС 2005, зона 35:
№
Х (m)
Y (m)
1.
4796147
388551
2.
4795923
388979
3.
4794728
388548
4.
4795187
387553
6745
2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУ Т съобщава, че е издал Разрешение за
строеж № РС-83 от 26.08.2019 г. за обект: „АМ
Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“, Обособена позиция 1, участък от км 366+000 до км
366+720, включително обслужващ тунелен път
при северен портал на тунел „Железница“, при
условията на чл. 60 на А дминистративнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение
може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
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регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУ Т разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
6744
3. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е издал на „Булгартрансгаз“ – ЕООД, Разрешение за строеж № РС-82
от 23.08.2019 г. за обект „Разширение на газопреносната инфраструкт у ра на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“,
етап: „Линейна част“, Част А10 „Преносен газопровод от КВ Дреновец – КВ Грамада – СОГ
и КВ Киреево до българо-сръбската граница“
(от км 481,2 до км 540,8 – 59,61 км), с подобекти „Линейна част“, „Оптична кабелна линия“
и „Кранови възли“, на територията на област
Видин, община Ружинци, община Димово, община Макреш, община Грамада, община Кула,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60, ал. 1 от АПК. Предварителното изпълнение може да се обжалва чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от съобщаването му. 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 в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
6705
6. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че е издал на ДП „Пристанищна
инфраструктура“ Разрешение за строеж № РС-80
от 21.08.2019 г. за обект „Вътрешно преустройство
на част от съществуваща сграда за изграждане
на „Детски научен център“, намиращ се в ПИ с
идентификатор 07079.618.1081 по кадастралната
карта на гр. Бургас, УПИ VІ, кв. 1 по плана на
гр. Бургас, Пристанище Бургас-изток, Зона за
обществен достъп. 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 обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6716
43. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел
„Публични вземания“, на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвиж им имот № С190022- 091- 0000622/26.08.2019
г. възлага на „Ивонти 20 0 0“ – ЕООД, ЕИК
128627287, представлявано от Вилиян Илиев
Марков, с адрес за кореспонденция: Ямбол,
ул. Йордан Йовков № 28, ет. 3, ап. 9, следния
недвижим имот: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 61813.64.633.4.76, намиращ се
в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Разлог, одобрени със Заповед
№ РД-18-33 от 15.05.2006 г. на изпълнителния
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директор на Агенцията по кадастъра, адрес на
имота: гр. Разлог, п.к. 2760, местност Бельов
баир, ет. -1, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор: 61813.64.633.4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
61813.64.633. Предназначение на самостоятелния
обект: друг вид самостоятелен обект в сграда,
брой нива на обекта: 1, площ: 148 кв. м. Обектът
се продава ведно с прилежащите му 28,66 кв. м
идеални части от общите части на сградата,
в която се намира. Съседни самостоятелни
обекти: на същия етаж – няма съседи; под обекта – няма съседи; над обекта – самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 61813.64.633.4.37,
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
61813.64.633.4.38 и самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 61813.64.633.4.39.
6732
125. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С190022-091-0000604/20.08.2019 г.
възлага на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
с ЕИК 130277958, адрес: София, бул. Цариградско шосе № 159, бл. БенчМарк Бизнес Център,
следните недвижими имоти: 1. Сграда за енергопроизводство с идентификатор 61813.64.633.8 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Разлог, одобрени със Заповед № РД-18-33
от 15.05.2006 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с адрес: гр. Разлог, п.к. 2760, м. Белов
баир, със застроена площ: 7 кв. м, брой етажи:
1, предназначение: сграда за енергопроизводство,
която сграда е разположена в поземлен имот с
идентификатор 61813.64.633, при съседи на сградата: от четири страни имот с идентификатор
61813.64.633, при съседи на поземления имот, където е построена сградата: имот с идентификатор
61813.64.799, имот с идентификатор 61813.65.13,
имот с идентификатор 61813.548.41, имот с идентификатор 61813.548.40, имот с идентификатор
61813.548.42, целият с площ 4426 кв. м, номер по
предходен план 001633, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 166, том I, peг. № 1677, дело № 109 от 2015 г.,
вписан в Службата по вписванията – Разлог, с
вх. peг. № 2042 от 18.05.2015 г., акт № 89, том
V, дело № 606/2015 г.; 2. Сграда за енергопроизводство с идентификатор 61813.85.462.10 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-33 от
15.05.2006 г. на изпълнителни я директор на
АГКК, с адрес: гр. Разлог, п.к. 2760, ул. Черни
ниви, която сграда е разположена в поземлен
имот с идентификатор 61813.85.462, със застроена
площ 7 кв. м, брой етажи: 1, с предназначение
на сградата: сграда за енергопроизводство, при
съседи на сградата – т рафопост ът, който се
продава: от всички страни имот с идентификатор 61813.85.462, при съседи на поземления
имот: имот с идентификатор 61813.558.27, имот
с идентификатор 61813.558.624 и имот с идентификатор 61813.558.32, придобит с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 173, том I, peг. № 1823, дело № 114 от 2015 г.,
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вписан в Службата по вписванията – Разлог, с
вх. peг. № 2209 от 29.05.2015 г., акт № 163, том
V, дело № 666/2015 г.
6685
86. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, офис Сливен,
на основание чл. 253 от Данъчноосигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С190020-0910000491/4.07.2019 г. възлага на Даниела Вълчева
Демирева-Гюрова следния недвижим имот: недвижим имот с идентификатор 51500.204.58.1.39
с площ по документ 71 кв. м, намиращ се в
област Бургас, община Несебър, гр. Несебър,
ул. Струма, вх. Б, ет. 3, ап. 12, предназначение
на обекта: ж илище, апартамент; брой нива
на обекта: 1; съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 51500.204.58.1.38 и
51500.204.58.1.40; под обекта: 51500.204.58.1.34;
над обекта: 51500.204.58.1.44 и 51500.204.58.1.45.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
6699
11. – В о е н н а т а а к а д е м и я „ Г. С. Р а ко вск и“ – Софи я, обя вя ва кон к у рс за заема не
на академична длъжност главен асистент за
военнослужещ в област на висше образование
9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност
„Организация и управление на въоръжените
сили“, за преподаване на учебните дисциплини:
„Съвместни операции“, „Оперативно изкуство
в многонационални и съвместни операции“,
„Операции в отговор на кризи“, „Всеобхватен
подход в управление при кризи“, „Планиране
на операциите“, „Стабилизиращи операции“,
„Организация и управление на охранителната
дейност“, „Основи на оперативното използване
на въоръжените сили“ – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За дата
на подаване на документите от кандидатите
се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия. Изискванията
към кандидатите и необходимите документи
за участие в конкурса са определени със Заповед № ОХ-691 от 30.07.2019 г. на министъра на
отбраната на Република България. Документи
и справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел.: 92-26-512, 92-26-675.
6792
52. – Медицинският университет – София,
Медиц инск и фа кул те т, обя вя ва кон к у рс за
трима професори в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Микробиология“, за нуж дите на Катедрата
по медицинска микробиология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве
№ 2, Катедра по медицинска микробиология,
Медико-биологичен комплекс, ет. 1, тел.: 02/91
72 577, 02/951 53 17.
6717
52а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Ендокринология“, за нуждите на Катедрата по ендокринология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Документи и справки: София 1431,
ул. Здраве № 2, ет. 11, тел. 02/895 60 01.
6718
52б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
нау к и, нау чна спец иа лност „Биох им и я“, за
нуждите на Катедрата по медицинска химия и
биохимия – сектор „Медицинска биохимия“ към
Медико-биологичен комплекс със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве
№ 2, ет. 3, стая 344, тел. 02/9172 656.
6719
52в. – Медицинският университет – София,
Медицинск и факултет, обя вя ва кон к у рс за
един доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Обща хирургия“, за нуждите на Катедрата по
хирургия на база УМБАЛ „Александровска“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Георги Софийски № 1, канцелария на Катедрата по хирургия, УМБАЛ „Александровска“,
тел. 02/9230 540.
6720
52г. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Вътрешни болести“, за нуждите на Катедрата
по вътрешни болести на база Клиника по нефрология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
бул. Георги Софийски № 1, канцелария на Катедрата по вътр ешни болести, тел. 02/9230 346.
6721
52д. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Урология“, за нуждите на Катедрата по урология на база Клиника по урология към УМБАЛ
„Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, бул. Георги Софийски
№ 1, секретариат на Катедрата по урология,
тел. 02/9230 352.
6722
792. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на академичния съвет при МУ – София (протокол № 36
от 23.07.2019 г.), обявява конкурси за: 1. професор – един, в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия,
химия на природните и физиологично активни
вещества“, за нуждите на катедра „Химия“ на
Фармацевт и чен фак ул тет при М У – Софи я;
2. доцент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Технология на лекарствените форми и биофармация“, за нуждите на катедра „Технология
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на лекарствените средства и биофармация“ на
Фармацевтичен факултет при МУ – София. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав № 2, София 1000, стая № 125. За
справки – тел. 02/987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
6695
63. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академична длъжност главен асистент: в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Физиология
на животните и човека“ – двама, към катедра
„Физиологи я“ на Медицинск и я фак ул тет; в
област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт: професионално направление 7.1.
Медицина, научна специалност „Физиотерапия,
курортология и рехабилитация“ – двама, към
катедра „Физикална и рехабилитационна медицина“; научна специалност „Психиатрия“ – един,
за нуждите на преподаването на български и
английски език към катедра „Психиатрия и
медицинска психология“; научна специалност
„Неврология“ – двама, за нуждите на преподаването на български и английски език към
катедра „Неврология“; научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология“ – един,
към катедра „Образна диагностика“; нау чна
специалност „Педиатрия“ – един, за нуждите
на преподаването на български и английски
език към катедра „Педиатрия и медицинска
генетика“; научна специалност „Неврохирург и я“ – един, к ъм катед ра „Неврох и ру рг и я“;
н ау ч н а с п е ц и а л н о с т „Ф а р м а ко ло г и я (в к л .
Фармакок инетика и химиотерапи я)“ – един,
за нуждите на преподаването на български и
английски език към катедра „Фармакология и
клинична фармакология“, всички към Медицинския факултет; научна специалност „Социална
медицина и организация на здравеопазването
и фармацията“ – един, за нуждите на преподаването на български и английски език към
катедра „Социа лна медицина и обществено
здраве“ на Фак ул тета по общест вено зд раве; научна специалност „Фармакология (вкл.
Фармакок инетика и химиотерапи я)“ – един,
к ъм кат ед ра „Фармаколог и я и лекарст вена
токсикология“ на Фармацевтичния факултет;
професионално направление 7.2. Стоматология,
научна специалност „Терапевтична дентална
медицина“ – двама, към катедра „Оперативно
зъболечение и ендодонтия“; научна специалност
„Хирургична стоматология“ – един, за нуждите
на преподаването на български и английски
език към катедра „Орална хиру ргия“, двата
към Факултета по дентална медицина; професионално направление 7.4. Обществено здраве,
научна специалност „Управление на здравните
грижи“ – един, към катедра „Акушерски грижи“
на Факултета по обществено здраве, всички със
срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
ректората, отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил
Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
6709
1. – Столичната община на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 550 по протокол № 80 от 25.07.2019 г. на СОС
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се одобр ява: 1. План за регулация на м. Ж.к.
Дружба 1 – III част, район „Искър“, в граници:
бул. Кръстьо Пастухов, ул. Тирана, ул. Илия
Бешков, бул. Капитан Димитър Списаревски, и
м. Ж.к. Дружба 2 – І част, в граници: бул. Проф.
Цветан Лазаров, бул. Копенхаген, ул. Обиколна,
по сините и червените линии, цифри и текст
съгласно приложения проект, без урегулираните
поземлени имоти по т. 4, сигнирани със сива
щриховка. 2. План за застрояване на м. Ж.к.
Дружба 1 – III част, район „Искър“, в граници:
бул. Кръстьо Пастухов, ул. Тирана, ул. Илия
Бешков, бул. Капитан Димит ър Списаревски, и м. Ж.к. Дружба 2 – І част, в граници:
бул. Проф. Цветан Лазаров, бул. Копенхаген,
ул. Обиколна, съгласно приложения проект, без
урегулираните поземлени имоти по т. 4, сигнирани със сива щриховка, като не се допускат
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица. 3. План-схеми
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструкт у ра – електроснабд яване, топлоснабдяване, далекосъобщителна и слаботокова
мрежа, и вертикална планировка за м. Ж.к.
Дружба 1 – III част, район „Искър“, в граници:
бул. Кръстьо Пастухов, ул. Тирана, ул. Илия
Бешков, бул. Капитан Димитър Списаревски, и
м. Ж.к. Дружба 2 – 1 част, в граници: бул. Проф.
Цветан Лазаров, бул. Копенхаген, ул. Обиколна. 4. План за регулация и застрояване не се
одобрява за урегулираните поземлени имоти,
за които не са представени договори по чл. 15,
ал. 3 и 5 от ЗУТ предвид липса на елемент от
фактическия състав: 4.1. ж.к. Дружба 1 – III
част: кв. 52а – УПИ І-2627, 2626, 2012 – „за ЖС“;
4.2. ж.к. Дружба 2 – І част: кв. 1 – УПИ VІ1039, 2483, 1634 – „зa офиси“; кв. 2а – УПИ І-76,
1399 – „за ОО“; кв. 3 – У ПИ V І-2485, 2486,
2247 – „за ОО“; УПИ IX-1186, 2486 – „за ОО“;
У ПИ Х-1485, 2486 – „за ОО“, които У ПИ са
сигнирани в ПРЗ със сива щриховка. Производството в тези части продължава да бъде висящо.
5. План-схема на техническата инфраструктура
не се одобрява по част „Водоснабдяване и канализация“ поради промени в изходните данни
на „Софийска вода“ – АД, и необходимостта от
преработка на схемата, като производството в
тези части продължава да бъде висящо. 6. Възлага на главния архитект на СО да се нареди
актуализиране на схемата по т. 5 от решението – част „Водоснабдяване и канализация“, и
след съгласуването є от „Софийска вода“ – АД,
да внесе същата за одобряването є от Столичния
общински съвет като неразделна част от ПУП
по т. 1 и 2 от решението. Производството по
одобряване на плана за регулация и застрояване
за урегулираните поземлени имоти, посочени
в т. 4 от решението, се продължава след представяне на предварителни договори по чл. 15,
ал. 3 или 5 от ЗУТ по отношение на засегнатите
имоти, като решението на СОС в тези части
става неразделна част от настоящото решение.
Производството по одобряване на план-схемата по част „Водоснабдяване и канализация“,
посочена в т. 5 от решението, се продължава
по служебен ред и при спазване на останалите
законови разпоредби. Въз основа на одобрения
план за застрояване не може да се издава виза
за проектиране, да се одобрява (съгласува) инвестиционен проект или да се издава разрешение
за строеж с допускане на намалени разстояния
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към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица. Решението може да бъде обжалвано
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред А дминистративния съд – София-град, в 30-дневен срок
от съобщаването. Жалбите се подават в район
„Искър“ и се изпращат в А дминистративния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
6707
29. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
и нфрас т ру к т у ра на т ери т ори я та на г р. С о фия – подземна кабелна линия за обект „Възстановява не на елек т роп роводна връ зка за
захранване на с. Желява“, който е изложен в
район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез район „Кремиковци“.
6706
1. – Облас т н и я т у п ра ви т е л на облас т с
административен център Варна на основание
чл. 149, а л. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изда л
Заповед № РД-19-7706-148 от 22.08.2019 г. за
допълване на Разрешение за строеж № 91 от
27.05.2019 г. (ДВ, бр. 43 от 2019 г.) за строеж:
„Външни връзки на завод в 61741.18.17 (стар
номер 000168) и ск ладова база в 61741.19.12
(стар номер 000082) на „Олива“ – АД, в с. Разделна, община Белослав, област Варна“, подобект: „Тласкател от ПИ 61741.18.17 до РШ 1' на
съществуваща улична канализация с диаметър
1000 мм, стоманобетон, намираща се в имот
20482.505.555, и канална помпена станция (КПС)
в ПИ с идентификатор 61741.18.17“, попадащ на
територията на община Белослав и община Девня, област Варна. Предвид обстоятелството, че
от изграждането на канализационния тласкател
зависи изпълнението на строеж: „Местен път
„Разделна – Девня“ от км 1+600 до км 3+555 и
рехабилитация на съществуващ участък (VAR
2135)“, за който има издадено Разрешение за
строеж № 11 от 22.04.2019 г. от главния архитект
на община Девня, на основание чл. 60, ал. 1 от
АПК е допуснато предварително изпълнение на
разрешението за строеж. Допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред
Административния съд – Варна, чрез областния
управител на област с административен център
Варна в тридневен срок от съобщаването му
съгласно чл. 60, ал. 5 от АПК. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред А дминистративния съд – Варна, в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
6681
1. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява, че е изработен проект
за подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация на кв. 429, 430,
431, 432, 4321, 439, 433, 434, 435, 436, 437 и 438
по плана на Велинград. С проекта за частично
изменение на плана за регулация се предвижда
уличната регулация да се промени, като улица
с о.т. 2700 – 2707 се измества по съществуващата на място улица и става с ширина 6 м и
о.т. 2700а – 2707а. Улица с о.т. 2700 – 2693 се
измества, така че да се запазят съществува-
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щите на място сгради, и става с ширина 8 м
и о.т. 2693б – 2693а. Улица с о.т. 2712 – 2711 се
измества, така че да се запазят съществуващите
на място сгради, и става с ширина 6 м и о.т.
2712 – 2712а – 2711а. Улица с о.т. 2719 – 2713 се
измества, така че да се запазят съществуващите
на място сгради, и става с ширина 8 м и о.т.
2719а – 2713а – 2713. Улица с о.т. 2720 – 2731
се измества, така че да се запазят съществуващите на място сгради, и става с ширина
6 м и о.т. 2720 – 2731а. Улица с о.т. 2723 – 2733 се
измества, така че да се запазят съществуващите на
място сгради, и става с ширина 6 м и о.т. 2723 – 2733.
Дворищната регулация се изменя, като вътрешните регулационни линии на част от парцелите в
кв. 429, 430, 431, 432, 4321, 439, 433, 434, 435, 436, 437 и
438 се изместват по съществуващи на място огради и съобразно съществуващите сгради съгласно
изготвената идейна скица-предложение от ЕТ
„Бу чков – 91 – Васил Бу чков“. От реж дането
на всички УПИ се променя за новите имоти по
КК на Велинград. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
6748
1. – Община гр. Девин, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на ПУ П – ПП за обект
„Реконст ру к ци я на рибен проход на МВЕЦ
„Гашня – 2003“ в м. Гашня, с. Селча, община
Девин. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
6713
7. – Община гр. Златица, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
в общината са постъпили следните проекти за
ПУП – ПП: 1. „Обект: Преносен газопровод до
Панагюрище и Пирдоп. Подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на газопровод,
фаза: окончателен проект, община Златица“. 2.
„Обект: Преносен газопровод до Панагюрище
и Пирдоп. Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на обслужващата
техническа инфраструктура, фаза: окончателен
проект, община Златица“. Проектите са изложени за разглеждане в сградата на общинската
администрация – стая № 302, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проектите до общинската администрация чрез кмета на общината
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6663
1. – Община Казанлък на основание § 4,
ал. 4 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
съобщава, че са изработени и приети помощни
планове и план на новообразуваните имоти на
земеделски земи, предоставени на граждани
въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ,
за местности Старите лозя, Каракос, Адалъка,
нами ращ и се в зем лището на с. Овощ ник,
община Казанлък; местности Друма, Велкова
ливада, Синята река, Кара Петково, Ковачев
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дол, Ег реците, Старите лозя, Злата пътека,
Иванчов дол, Сечен камък, намиращи се в землището на с. Средногорово, община Казанлък,
и местности Мочура и Гермелика, намиращи
се в землището на с. Кънчево, община Казанлък. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица могат да
разгледат проекта заедно с придружаващата го
документация в Община Казанлък и да направят
писмени искания и възражения по него.
6690
93. – Община гр. Лъки, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
в общината е постъпил за разглеждане проект
за подробен устройствен план – план за улична
рег улаци я за част от у рбанизираната територия на с. Дряново, община Лъки, в обхват
съществуваща пътека от полигонова точка 83
до полигонова точка 131, източната граница на
имоти с кад. № 126, 119, 114, 115, 111, 81, 82, 83,
59, 54 и част от имоти с кад. № 127, 124, 123,
122, 121, 120, 113, 112, 71, 75, 77, 78, 79, 80, 60,
53 по кадастралния план на с. Дряново, община
Лъки, област Пловдив. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ всички заинтересувани лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
6686
1. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Външно ел. захранване на пансион – кабел 0,4 kV“, за ПИ 61056.77.24, м. Чатал тепе, по
КК на с. Равда, община Несебър, за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на населените места. Трасето на кабела
започва от съществуващ КРШ на границата на
ПИ 61056.502.138, пресича ПИ 61056.502.565 с
площ 9544 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин
на трайно ползване „За второстепенна улица“,
публична общинска собственост, като за този
участък от трасето, попадащо в урбанизирана
територия, е изготвена устройствена план-схема
и не е предмет на настоящия ПУП – ПП, продължава по ПИ 61056.77.101 с площ 4231 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
публична общинска собственост, и завършва в
ТЕПО на границата на ПИ 61056.77.24 по КК на
с. Равда, м. Чатал тепе. Дължината на трасето
на кабела е 147,14 м в земеделска територия в
ПИ 61056.77.101 по КК на с. Равда, м. Чатал
тепе. Сервитутът се определя по 1,00 м от двете страни спрямо оста на трасето на кабела.
Площите с ограничение са 294,31 кв. м в ПИ
61056.77.101 – земеделска територия. Проектът
е изложен в сградата на общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. 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.
6691
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45. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 съобщава, че във връзка с чл. 124а,
ал. 5 и 7, чл. 125, ал. 1 и ал. 2, изречение първо,
ал. 6 и 7 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен проект на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
газопровод, неговите технологични съоръжения
и елементите на обслужващата техническа инфраструктура за обект: „Преносен газопровод
до Панагюрище и Пирдоп“, със следния обхват:
Трасето започва от землищна граница с. Боримечково – с. Бъта км 15,7 на газопровода. Върви
по било през гори, горски пътища, горски ниви
в участъка през зона Попинци до км 20,2, след
което се спуска към долината на река Луда Яна
и продължава през ниви. Пресича Дълбокото
дере (км 20,8), като заобикаля с. Бъта от запад.
Продължава през ниви и на км 22,0, пресича река
Луда Яна (зона BG0000426 по местообитанията
от Натура 2000). Зоната обхваща само поречието на реката. Преходът е избран на място без
дървесна растителност. Местоположението на
зоната по картен материал от МОСВ не отговаря
на теренното. След прехода трасето продължава в северна посока през земеделски земи,
като пресича общински път PA Z1150 за с. Баня
(км 22,4), електропровод ВЛ 20 кВ (км 22,6) и
подземен водопровод (км 23,2). От км 23,8 преминава за около 900 м в землището на с. Баня,
община Панагюрище, област Пазарджик, след
което навлиза в землището на гр. Панагюрище. Заобикаля ферма и микроязовир от запад,
като продължава в северозападна посока през
земеделски земи. Минава покрай Въгренски
баир (н.в. 700 м) при км 26,5 и продължава
в близост до електропровод ВЛ 110 кВ. При
км 28,2 чупи на север, североизток и се спуска
към Банско дере. Пресича дерето и електропровод ВЛ 20 кВ на км 29,3. Трасето продължава
на север и пресича републикански път III-801
(км 29,9) и подземни кабели в обхвата на пътя,
както и дере при км 30,5. След прехода на пътя
трасето навлиза в зона по птиците Средна гора
(BG0002054) от Натура 2000. Трасето заобикаля „Оптикс“ и „Оптикоелектрон“ от север и
продължава в източна посока през земеделски
земи, пресичайки ведомствен път (км 31,2).
На к м 31,5 в юж на посока се отдел я к ъсо
газопроводно отклонение за АГРС Панагюрище. В началото на отклонението се разполага
съоръжение за КВ „АГРС Панагюрище“. Съоръжението на АГРС Панагюрище (н.в. 630 м)
се разполага в имот с НТП – нива. Достъпът
до съоръжението на АГРС ще се осъществи по
полски път, започващ от ведомствен общински
път на 350 м северно от „Оптикоелектрон“,
като ще бъде разширен и застлан с трайна настилка с дължина около 300 м. Съоръжението
на АГРС Панагюрище се намира на следните
отстояния от близките населени места, пътища и обекти: г р. Панагюрище – източно на
1,1 км, „Оптикоелектрон“ – южно на 0,5 км,
Асарел – Медет – северно на 2,5 км. След отклонението за АГРС Панагюрище трасето върви
в североизточна посока през земеделски земи,
пресича две дерета и Марешка река на км 32,6,
при км 32,8 пресича електропровод ВЛ НН.
Продължава успоредно на електропровод ВЛ,
на км 33,1 чупи на изток – североизток, като
пресича електропровода 2 пъти и при км 33,4
чупи на изток и пресича гора, електропровод
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20 кВ и дере. На км 35,0 пресича републикански
път II-37 и електропровод 20 кВ, насочва се на
север, пресичайки дере и след 500 м отново
преминава на изток, като пресича Мулейска
река, заобикаляйки проектен язовир на Стара
река от север. Пресича гора и електропровод
ВЛ на км 36,7, продължава през земеделски
земи и заобикал я микроязовир от юг. Преминава между връх Окошка могила и ферма,
като се насочва на североизток. При км 37,9
пресича електропровод. Пресича гора и дере
на км 38,2, достигайки до проектен КВ 3 на
км 38,5, пресича 2 електропровода при км 38,6
и км 38,9 и продължава през земеделски земи,
като се изкачва по склон и при км 39,5 пресича
Окошка река. На км 40,1 се насочва на север,
продъл жава изкачването, като преси ча два
електропровода ВЛ 20 кВ на км 42,3 и км 43,4.
Заобикаля ферма от запад и на км 43,8 навлиза в зона по местообитанията Средна гора
(BG0001389) от Натура 2000. Пресича асфалтов
път за х. „Делирадев“ на км 44,4 и Ломашко
дере на км 44,6 и се насочва на северозапад
около 600 м, след което чупи на север при км
45,2, преминавайки през гори. Насочва се в
северозападна посока и при км 47,5 преминава през най-високата точка вр. Стоев камък
(н.в. 1400 м). При км 48,9 се насочва на север,
навлиза в землището на гр. Пирдоп, Софийска
област, и преминава в близост до електропровод
ВЛ 20 кВ, пресича го на км 49,7 и заобикаля
Киселешко дере от север по земния път за х.
„Каратепе“. На км 51,1 навлиза в землището
на гр. Златица, Софийска област, и около 500 м
преди хижата при км 53,4 се насочва на северозапад и преминава по билото през гора и
горски път, като се спуска към долината на р.
Тополница. Пресича ведомствен път за хвостохранилище Медет на км 56,8 и р. Тополница на
км 56,9. Изкачва се по горист склон, пресича
два електропровода ВЛ НН и върви по било
през гора и горски път. Спуска се към Сарпиолу
дере (граница на зони Средна гора по Натура
2000) и го пресича на км 59,3, като навлиза в
землището на гр. Пирдоп. Подробно описание
на засегнатите имоти е показано в приложените
регистри към парцеларния план. Дължина на
трасето в землището на с. Бъта – 8159,18 м, в
землището на с. Баня – 905,02 м, в землището на
гр. Панагюрище – 24 241,65 м. Обща дължина –
33 305,86 м. Проектът на подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) се намира
в общинската администрация – Панагюрище,
пл. 20 април № 13, ет. 2, стая 212, и може да
се прегледа от заинтересуваните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6696
1. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Шевърляк в землището
на гр. Перник, кв. Калкас, приет с протокол
№ 1-20 от 19.04.2019 г. на комисията, назначена
със Заповед № 918/27.04.2016 г. на кмета на община Перник, за имоти с пл. № 55871.512.2307;
55871.512.9074 и 55871.512.9754. За справка: ет. 12,
стая 7. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването на обяв-
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лението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата
го документация до кмета на община Перник.
6704
6. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
и план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на
част от кв. 147 и 134 по регулационния план
на гр. Перник, кв. Васил Левски, като: С плана
за регулация се променя трасето на улица с
осови точки (о.т.) 698 – о.т. 699 – о.т. 700 – о.т.
701 – о.т. 702 в част от кв. 147 и 134 по нови
осови точки (о.т.) 698 – о.т. 6 – о.т. 7 – о.т. 8. От
терените на поземлени имоти с идентификатори
55871.509.118 и 55871.509.121 по кадастралната
карта на гр. Перник, попадащи в кв. 147, се
образува нов урегулиран поземлен имот (УПИ)
І-509.118, 509.121. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Перник, ет. 12,
стая 6, сл. тел. 076/684-260. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6700
18. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
и план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на
урегулиран поземлен имот (УПИ) І – „За жилищно строителство“, в квартал 8120, УПИ – „За
паркинг“, в квартал 9131 и улица с осови точки
(о.т.) 631 – о.т. 9631 – о.т. 9125 – о.т. 781 – о.т.
632 – о.т. 782 – о.т. 633 в кв. 8120, 9120 и 9131 по
плана на гр. Перник, кв. Васил Левски, като:
1. С плана за регулация се измества трасето на
улица с осови точки (о.т.) 631 – о.т. 9631 – о.т.
9125 – о.т. 781 – о.т. 632 – о.т. 782 – о.т. 633 в кв.
8120, 9120 и 9131, при което се изменя регулацията на УПИ V-3684 в кв. 9120 и на част от
кв. 131 (9131). Удължава се улица с осови точки
(о.т.) 7133 – о.т. 632 по о.т. 7133 – 1781. Заличават
се осови точки (о.т.) 781 – о.т. 632 – о.т. 9632
и теренът, отреден – „За паркинг“, в квартал
9131. От терена на УПИ І – „За жилищно строителство“, в квартал 8120 се образуват седем
нови урегулирани поземлени имота: УПИ І,
УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ и
УПИ VІІ – „За паркинг“, при което се измества бордюрната линия на улица с осови точки
(о.т.) 123 – о.т. 9123. 2. С плана за регулация
се определят зони за свободно застрояване в
новообразуваните УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ,
УПИ ІV, УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІ – „За
паркинг“, с показатели за нискоетажно жилищно застрояване и устройствена зона (Жм).
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Перник, ет. 12, стая 6, сл. тел.
076/684-260. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
6701
1. – Община Пирдоп на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
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план за обект: „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“, фаза окончателен проект,
включващ парцеларни планове за трасето на
газопровода, неговите технологични съоръжения и елементите на обслужващата техническа
инфраструктура. Проектът се намира в сградата
на общинската администраци я – ста я 2. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6671
1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти 06495.103.19 и 06495.103.45 в
землището на с. Брестовец, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за прокарване на трасе
на електропровод 20 kV до поземлен имот с
идентификатор 06495.103.19 в местността Съдовете, землището на с. Брестовец, община
Плевен. Проектът се намира в стая № 94 на
общината и може да бъде прегледан в дните от
понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация чрез
Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
6749
11. – Община Приморско, дирекция „УТАС“,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че
с Решение № 610 от 31.07.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Приморско, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
„За трасе на главен водопровод от напорен
водоем до разпределителна мрежа на гр. Китен“, преминаващо през ПИ 37023.15.18, ПИ
37023.15.13, ПИ 37023.15.14, ПИ 37023.15.269, ПИ
37023.10.416, ПИ 37023.10.417, ПИ 37023.10.391 и
ПИ 37023.10.469 по плана на гр. Китен. Проектът
се съхранява в дирекция „УТАС“ (стая 114) при
Община Приморско и може да бъде предоставен
за разглеждане от заинтересованите по всяко
време на работния ден. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване.
6723
20. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, у частьци
„Русе – Бяла“, и обход на гр. Бяла от км 0+400
до км 76+200 в землищата на гр. Мартен, с. Николово, гр. Русе и с. Басарбово, община Русе. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят
с предложения проект в сградата на Община
Русе и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6672
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3. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън
границите на у рбанизираните територии за
„Водопровод за минерална вода“ за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
43243.20.24 в местността Киселица, землището
на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград. Трасето на водопровода за минерална
вода е с дължина 2175,25 м и преминава през
позем лени имот и с и ден т ификатори, как то
следва: 43243.15.7 – МОСВ, 43243.15.10 – мест ен п ът на Общ ина Са н да нск и; 43243.61.47
и 432 43. 3 8 . 2 4 – А М „С т р у м а“; 432 43. 3 8 . 2 7,
432 43.67.22 , 432 43.6.11, 432 43.2 0.18 – полск и
пътища на Община Сандански, по КККР на
с. Левуново, община Сандански. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в
сградата на Община Сандански и може да се
прегледа от заинтересуваните всеки работен ден
в определеното приемно време на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Сандански.
6673
1 2 . – Общ и н а С е п т е м вр и н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУ П – парцеларен план за обект
„Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ – трасе на газопровод и на елементите
на обслужващата техническа инфраструктура.
Новопроектираното трасе на преносен газопровод за гр. Панагюрище и гр. Пирдоп започва
от КВ – Виноградец, намиращ се на магистралния преносен газопровод Ду700 – южен клон,
на 1,5 км северно от с. Виноградец, община
С еп т ем ври, в зем л и ще т о м у. О т п усковата
станция „Виноградец“, КB, трасето се насочва
на север през ниви и след около 300 м пресича
напоителен канал. Навлиза в лозов масив и
след 300 м се насочва на запад, продължава
400 м и променя посоката на север, като върви
успоредно на общински път PA Z3107 в края на
лозовия масив. След км 1,4 (край на лозовия масив) в продължение на около 200 м трасето
пресича последователно ел. кабел и противопожарен водопровод на бензиностанция OMV,
автомагистрала А1 „Тракия“, електропровод
ВЛ 20 кВ и облицован напоителен канал. След
пресичането на канала трасето продължава в
землището на с. Калугерово, община Лесичово.
Дължината на трасето в община Септември
е 1639 м. Трасето на ел. кабела към пускова
станци я „Виног ра дец“, К B, започва от нов
стълб при съществуващ електропровод. Трасето продължава на югоизток в полски път на
Община Септември, чупи на изток успоредно
на напоителен канал на Община Септември до
достигане на проектното трасе на газопровода.
Продължава на юг успоредно на газопровода
в сервитута му до достигане на съоръжението.
Дължината на трасето на ел. кабела е 1353 м.
Заинтересованите лица могат да се запознаят със
съдържанието на проектите в дирекция „АТУ“
в Община Септември. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6666
366. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(парцеларен план) за трасе на уличен водопровод
с дължина 1103,3 м, водопроводно отклонение с
дължина 4,5 м до ПИ 30096.19.2 и водопроводно
отклонение с дължина 1 м до ПИ 30096.19.286
о т същес т ву ва щ водоп ровод ∅ 150 ет ерн и т
п р е з по з ем лен и и мо т и № 3 0 0 96.27.1 – с е лс ко с т оп а нс к и п ът, № 3 0 0 96.21.1 56 – о т в одн и т елен к а на л, № 30 096.22.155 – селскос т о п а нск и п ът, № 3 0 0 96.21. 58 – с е лско с т оп а нски път, 30096.21.166 – селскостопански път,
30096.21.148 – отводнителен канал, 30096.19.199 –
селскостопански път, 30096.19.59 – отводнителен канал, 30096.19.1 – селскостопански път, и
№ 30096.23.284 – автомагистрала, в землището
на с. Завой, община „Тунджа“. Проектът за подробен устройствен план е на разположение на
заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
6692
367. – Община „Ту нд жа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за подробен устройствен план
(парцеларен план) за трасе на ел. кабел 20 kV от
ЖР 60, извод Веселиново, подстанция Ямбол, в
с. Завой – строителната граница на с. Завой, до
ПИ 30096.19.2 и ПИ 30096.19.286 през поземлени
имоти № 30096.90.34 – нива, № 30096.90.16 – водн о т е ч е н и е , р е к а , № 3 0 0 9 6 .9 0 .18 6 – п а с и ще, № 3 0 0 96.9 0.177 – с е лско с т оп а нск и п ът,
3 0 0 96.9 0.173 – п ас и ще, 3 0 0 96.9 0.16 8 – н а по и т е лен к а на л, 30 0 96.19.199 – с е лско с т опа нс к и п ъ т , 3 0 0 9 6 .1 9. 5 9 – о т в о д н и т е л е н к а н а л , 3 0 0 9 6 .1 9.1 – с е л с к о с т о п а н с к и п ъ т, и
№ 30096.23.284 – автомагистрала, в землището
на с. Завой, община „Тунджа“. Проектът за подробен устройствен план е на разположение на
заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
6693
32. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км
0+400 до км 76+200 в землищата на с. Красен,
с. Божичен, с. Иваново и с. Тръстеник, община
Иваново, област Русе. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с предложения проект
в сградата на Община Иваново в с. Иваново,
ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая № 6, и да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
6714
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970. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
от ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през октомври
2019 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 7.10.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1260/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5472/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗА Д „Булстрад Виена Иншурънс
груп“ чрез адвокат Антонина Душева, София,
ул. Георги Бенковски 7, ет. 3, срещу „Мартинели“ – ООД, с управител Мартин Несторов
Нес т оров ч рез а д вок ат С и л ви я Зелен кова,
Варна, ул. Дебър 6, ет. 1, офис 1.
Първо търговско отделение, 628/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
340/2017 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Мария Куртева Неделчева чрез
адвокат Дончо Стоянов, Варна, бул. МарияЛуиза 24, вх. Б, ет. 2, срещу „Сосиете женерал
експ рес банк“ – А Д, Варна, бул. Вла дислав
Варненчик 92.
Първо търговско отделение, 2012/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7/2018 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол с изпълнителен директор
Петя Александрова, София, ул. Врабча 23, срещу
„Картал“ – А Д, чрез адвокат Диана Павлова,
Габрово, пл. Възраж дане 5, ет. 3.
Първо търговско отделение, 2113/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6190/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗД „Бул Инс“ – А Д, чрез адвокат
Мариан Гочев, София, бул. Джеймс Баучер 87,
с рещ у „Обед и нена б ъ л гарск а ба н к а“ – А Д,
Софи я, ул. Света Софи я 5, и т рета с т ра на
„Униконсултинг“ – А Д, София, ж.к. Слатина,
бл. 24, вх. В, ет. 8, ап. 95.
Първо търговско отделение, 2155/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
272/2017 по описа на Окръжен съд К юстендил, пода дена от Росен Иванов Стоименов
чрез адвокат Димитър Димитров, К юстендил,
ул. Неофит Рилск и 4, ет. 2, срещ у „Финанс
инфо асистанс“ – ЕООД, София, ул. Врабча 8.
НА 8.10.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4333/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15/2017 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Нели Людмилова Коева чрез адвокат Елка Попова, София, бул. Прага 1, ет. 2,
офис 6, срещу „Ем Ви Комерс“ – ООД, чрез
адвокат Красимира Дойчинова, Благоевград,
ул. Иван Шишман 18.
Трето гражданско отделение, 44/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4106/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Гюро Димитров Гюров чрез адвокат
Пламен Ангелов, София, ул. Ангел Кънчев 11,
ет. 4, ап. 4, срещу Христо Николов Василев
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чрез адвокат Георги Славов, София, ул. Коста
Лул чев 2В, е т. 1, офис 3; Та н я Фи л доскова
Василева чрез адвокат Георги Славов, София,
ул. Коста Лулчев 2В, ет. 1, офис 3.
Т р е т о г р а ж д а нско о тде лен ие , 49 0/2 019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 826/2018 по описа на А пелативен съд
Софи я, подадена от Стефан Илиев Юру ков
чрез адвокат Яна Даскалова, София, ул. Марко
Балабанов 4А, срещу Проку рату ра на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.
НА 8.10.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4780/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 785/2018 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от Румен Иванов Тодоров,
А хтопол, ул. Свети Яни 18, срещу Боряна К ирилова Чичанова чрез адвокат Тодор Досев,
Бургас, ул. Генерал Гу рко 9, ет. 5, ап. ляв.
Четвърто гражданско отделение, 959/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1898/2018 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Калоян Димитров Иванов чрез
адвокат Биляна Дякова, Варна, ул. София 24,
ет. 1, срещ у Стефан Иванов Стефанов чрез
адвокат Марияна Котари, Варна, ул. Атанас
Христов 12, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1148/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 6076/2017 по описа на А пелативен съд
София, подадена от Радослав Петков Славчев
чрез адвокат Недялко Младенов, Стара Загора,
ул. Захарий К няжески 73, ет. 1, ап. 1, срещу
Ваня Христова Данаилова чрез адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо Белчев 2,
четвърти полуетаж, офис 4; „А джибадем Сити
Клиник МБАЛ Токуда“ – ЕАД, София, бул. Никола Вапцаров 51Б.
Четвърто гражданско отделение, 1441/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. де ло 39 05/2 018 по оп ис а н а С о фи йс к и
г ра дск и с ъ д , пода дена о т Пр ок у рат у ра на
Република България, София, бул. Витоша 2,
срещу Християн Емилов Пу рич чрез процесуален представител Иглика Василева, София,
ул. Марко Балабанов 4А, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 1564/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3014/2018 по описа на А пелативен съд
София, подадена от Проку рату ра на Република България, София, бул. Витоша 2; Илияна
Илиева Николова чрез адвокат Таня Мончева,
София, район „Триадица“, ул. Узунджовска 11,
ет. 2, над партер.
НА 9.10.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2751/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 70 8/2 017 по оп ис а на А пелат и вен
с ъд П ловд и в, пода дена о т „И н т ернеш ън ъ л
Асет Банк“ – А Д, Софи я, бул. Тодор А лександров 81 – 83, срещу Росен Банков Терзиев
чрез адвокат Стефан Хаджииванов, Смолян,
ул. Бузлуджа 11, Бизнесцентър Смолян, ет. 1,
офис 1; Щерю К иряков Щерев чрез адвокат

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

Нелия Маринова, Смолян, ул. Арх. П. Петров,
бл. 46, вх. Б, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 4197/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 10771/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Летище София“ – ЕА Д,
София, бул. Христофор Колумб 1, срещу Ант оа на Ди м и т рова Ди м и т рова ч рез а д вокат
Вен цесла в С а вов, С офи я, бул. Дон д у ков 5,
вх. 1, ет. 3, ап. 8.
Четвърто гражданско отделение, 4674/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 77/2018 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2; А лексей Василев Петров чрез адвокат Снежана Христова
Стефанова, Пловдив, ул. Георги Петаков 5, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1501/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 693/2018 по описа на Окръжен съд
Благоевград, подадена от Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“ чрез адвокат Атанаска Богоева, Благоевград, ул. Д-р Христо
Татарчев 25, срещу Желязка Раднева Милкова
чрез адвокат Анастасия Гебова, София, ул. Веслец 32, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 2004/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 485/2018 по описа на Окръжен съд
Добри ч, пода дена о т Общ и на Тервел ч ре з
адвокат Калоян Енчев, Тервел, ул. Св. св. К ирил и Методий 2, ет. 1, срещу Станка Тончева
Пенева чрез адвокат Галя Маринова, Варна,
ул. Баба Тонка 14Б.
НА 10.10.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 50178/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 2507/2014 по описа на А пелат ивен
съд София, подадена от Община К юстендил,
пл. Велбъжд 1; „Проджект Партнерс“ – ЕООД,
с у п ра ви т е л Рома н В ои нск и ч р е з а д вок ат
Траян Конов, София, ул. Цар Иван Шишман
3-Б, А двокатско дружество „Братоев и Конов“,
срещу „В и Р Инженеринг“ – ООД, чрез адвокат Любомир Вълков, София, бул. Джеймс
Баучер 103, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 3988/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
88/2018 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Марин Бонев Маринов чрез адвокат
Валя Йорданова Златарева, Добрич, бул. Двадесет и пети септември 52, ет. 2, офис 10 – 11;
Здравка Иванова Маринова чрез адвокат Валя
Йорданова Златарева, Добрич, бул. Двадесет и
пети септември 52, ет. 2, офис 10 – 11; Добромир
Иванов Маринов чрез адвокат Иван Русчев,
Хасково, ул. Пенчо Славейков 3, офис 8, срещу
държавата чрез Министерството на земеделието,
храните и горите, Добрич, ул. Независимост 5.
Първо гражданско отделение, 4181/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
379/2017 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Милан Цветанов Димитров чрез адвокат
Лъчезар Минчев, Видин, ул. Цар Александър ІІ
№ 3, офис 30, срещу Боянка Герасимова Павлова чрез адвокат Любен Иванов Иванов,
Видин, А двокатска колегия; Герасим Атанасов
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Георгиев чрез адвокат Любен Иванов Иванов,
Видин, А двокатска колегия; Емил Герасимов
Атанасов чрез адвокат Любен Иванов Иванов,
Видин, Адвокатска колегия; Цветана Йорданова
Георгиева, с. Винарово, област Видин; Бойка
Йорда нова Ге орг иева , с. Ви нар ово, о б лас т
Видин; Мария Димова Николова, с. Винарово,
област Видин, ул. Пета 28; А нелия Любенова
Маринова, с. Винарово, област Видин; Росен
Любенов Николов, с. Капитановци, област Видин; Севда Маринова Петрова, с. Капитановци,
област Видин; Гълъбина Цветанова А нгелова
чрез адвокат Мая Венелинова, Видин, А двокатска колегия.
Първо гражданско отделение, 80/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
240/2018 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Сашо Крумов Танчев чрез адвокат Людмила Данаилова, София, ул. Цар Самуил 26А,
ет. 1, ап. 2; Ми рона Новкова Тан чева ч рез
адвокат Людмила Данаилова, София, ул. Цар
Самуил 26А, ет. 1, ап. 2; Добромира Иванова
Пачулова чрез адвокат Венелин Панчев, София,
ул. А лабин 42, ет. 3, ап. 10, срещу Людмила
И ва нова Ж и вкова ч р е з а д вок ат А н г е л и н а
Тодорова, Софи я, ул. Позитано 39; Мариана
Иванова Лечева чрез адвокат А нгелина Тодорова, София, ул. Позитано 39.
Първо гражданско отделение, 137/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
646/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Люба Славева Тихомирова чрез адвокат
Цанко Иванов, София, ул. Г. С. Раковски 153,
вх. Б, ет. 1, ап. 3, срещу Румяна Руменова Сашова чрез адвокат Росица Костадинова, София,
пл. Славейков 11, ет. 1, офис 5; Сашо Руменов
Тихомиров чрез адвокат Цанко Иванов, София,
ул. Г. С. Раковски 153, вх. Б, ет. 1, ап. 3; Марин
Руменов Тихомиров чрез адвокат Цанко Иванов, София, ул. Г. С. Раковски 153, вх. Б, ет. 1,
ап. 3; Анка Руменова Тихомирова чрез адвокат
Цанко Иванов, София, ул. Г. С. Раковски 153,
вх. Б, ет. 1, ап. 3; Патрисия Руменова Сашова чрез адвокат Росица Костадинова, София,
пл. Славейков 11, ет. 1, офис 5.
Първо гражданско отделение, 1184/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
341/2018 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Иванка Боянова А нева чрез адвокат
Валентина Георгиева, София, ул. Стрешер 6,
ет. 3, ап. 4А; Светлана Георгиева А нева чрез
адвокат Валентина Георгиева, София, ул. Стрешер 6, ет. 3, ап. 4А; Бойка Георгиева А нева
ч рез а двокат Ва лен т ина Георг иева, Софи я,
ул. Стрешер 6, ет. 3, ап. 4А; Мирослав Георгиев
Анев чрез адвокат Валентина Георгиева, София, ул. Стрешер 6, ет. 3, ап. 4А, срещу А нгел
Йорданов Сотиров чрез адвокат Диян Босолов,
София, ул. Христо Белчев 45А, ет. 1, ап. 1.
НА 14.10.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3027/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
526/2017 по описа на А пелативен съд Пловдив,
подадена от Янко Рупен Папазян чрез адвокат
Никола Георгиев, Пловдив, бул. Шести септември 173, ет. 4; Йонко Рупен Папазян чрез
адвокат Никола Георгиев, Пловдив, бул. Шести

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

септември 173, ет. 4, срещу Надеж да Галинова
Арабаджиева-Чонова чрез адвокат Кръстьо Дуков, Пловдив, ул. Опълченска 24, ет. 4; Иванка
Васи лева К аза кова, П ловдив, ул. Знаме 13,
е т. 1; Георг и Йорда нов Ш и ш ков, П ловд и в,
ж.к. Тракия, бл. 285, вх. Б, ет. 4, ап. 11; Стефан Димитров Григоров, Пловдив, бул. Шести
септември 124, ет. 4, ап. 14; Росица Димитрова
Накаленова, Пловдив, бул. Васил Априлов 82,
ет. 2, ап. 13; Елена Найденова Караянева, Пловдив, ул. Спартак 11, ап. 9; Лалка Михайлова
К ирякова, Пловдив, бул. България 109, ет. 4,
а п. 12; Фа н к а Георг иева Топ ч и йск а, П ловдив, ул. Дръзки 2; Васка Георгиева Илиева,
Варна, ул. Хан Кубрат 7; Емилия Георгиева
Тошкова, с. Рогош, област Пловдив, ул. Иван
Вазов 71; Елена Георгиева Иванова, Пловдив,
ул. Дръзки 2; Иван Димитров Агушев, Пловдив, ул. Иван Андонов 19, вх. А; Иван Павлов
Бонев, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 146, вх. Г,
ет. 9, ап. 24; Пена Грозева Агушева, Пловдив,
ул. Иван Андонов 19, вх. А; Иванка Христова
Агушева, Пловдив, ул. Иван Андонов 19; Танчо
Христов Агушев, Пловдив, ул. Иван Андонов
19; Димитрия Костадинова Милева, Пловдив,
ул. Христо Чернопеев 7; Василка А лександрова Гичева, Пловдив, ул. Трети март 22, ет. 2,
ап. 14; Стоянка Георгиева Георгиева, Пловдив,
ул. Братя Бъкстон 96, ет. 4, ап. 23; Валентин
Йорданов Минков, Пловдив, ул. Парк „Отдих и
култура“ 2; Венцислав Колев Мангъров, Пловдив, ул. Парк „Отдих и култура“ 2; Магдалена
Пет кова А лексиева, П ловдив, ж.к. Тра к и я,
бл. 51, вх. Б, ет. 1, ап. 3.
Второ гражданско отделение, 3643/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6463/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от К ирил Николаев Гяцов чрез адвокат Юлиан Дацев, София, ул. Аксаков 28, ет. 2;
Пенка Димова Гяцова чрез адвокат Юлиан
Дацев, Софи я, ул. А ксаков 28, ет. 2, срещ у
„Тигър“ – ООД, чрез адвокат Росица Йотова,
София, ул. Ген. Паренсов 39, партер.
Второ гражданско отделение, 4115/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
113/2018 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Община Ту тракан, ул. Трансмариска 31, срещу Тошко Йорданов Николов чрез
адвокат Елка Дочева, Русе, пл. Възрожденски 6,
вх. 2, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 4421/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
46/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
пода дена о т Пет ър Васи лев Мелник лийск и
чрез адвокат Гергана Юрукова, Благоевград,
ул. Тодор А лександров 41, ет. 2; Здравка Андреева Мелник лийска чрез адвокат Гергана
Юру кова, Бла г оевг ра д, ул. Тодор А лекса ндров 41, ет. 2; Андрей А лексеев Мелниклийски
чрез адвокат Гергана Юрукова, Благоевград,
ул. Тодор Александров 41, ет. 2; Таня Алексеева
Мелник лийска чрез адвокат Гергана Юрукова,
Благоевград, ул. Тодор А лександров 41, ет. 2,
срещу Невена Иванова Мелник лийска, Благоевград, ул. Ограж ден 8, ет. 4; Мария Станойчева Мелник лийска чрез адвокат Гергана
Юру кова, Бла г оевг ра д, ул. Тодор А лекса ндров 41, ет. 2; Иван Василев Мелник лийски,
Бла г оевг ра д, ул. Ог ра ж ден 8, е т. 4; Д и н ко
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Йорданов Динев, с. Знаменосец, област Стара
Загора; Върбинка Василева Стоянова, с. Знаменосец, област Стара Загора; Даниела Йорданова
Динева, Раднево, ул. Исперих 15.
Второ г ра ж данско отделение, 4676/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 61/2018 по описа на А пелативен съд
Велико Търново, подадена от Сабина Милде
Швандерликова чрез адвокат Иван Няголов,
Велико Търново, ул. Васил Левски 27, вх. В,
ап. 3, срещу „Дунавия“ – А Д (в несъстоятелност), представлявано от синдика Димитър Валентинов Богданов чрез адвокат Женя Недева,
София, ул. Христо Белчев 9, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 235/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
165/2018 по описа на Окръжен съд Разград,
подадена от Пет ър Стоянов Дюлгеров чрез
адвокат Йорданка Кондиева, Разград, ул. Искър 1, кантора 24, срещу Стояна Бориславова
Радева, непълнолетна и действаща със съгласието на законния си представител – майка
Ренета Стоянова Радева, Варна, ж.к. Владислав
Варненчик 230, вх. 7, ет. 6, ап. 16.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2108/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9 33 0/2 017 по оп ис а н а С о фи йс к и г р а дс к и
съд, подадена от „Булком инвест“ – ЕООД,
ч рез а д вокат А н г ел и на Д и м и т рова, Варна,
бул. Владислав Варненчик 128, офис 2, срещу
„Райфайзен лизинг България“ – ЕООД, София,
бул. Черни връх 32А, ет. 6.
Първ о т ърг ов ско о тде лен ие , 2891 /2 018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 121/2018 по описа на А пелативен съд
Бу ргас, пода дена от „Първа инвестиционна
банка“ – А Д, София, бул. Драган Цанков 37,
срещу „Данс Енерджи“ – ЕООД, с управител
Зорница Георгиева Велинова чрез адвокат Гошо
Пешковски, Враца, ул. Лукашов 11, ет. 5.
Първо търговско отделение, 3025/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2587/2018 по описа на А пелативен съд София,
подадена от „Булк лима“ – ЕООД, чрез адвокат
Велин Иванов, София, ул. Райко Даскалов 4,
ет. 1, ап. 1, срещу „А лекс – ЕА“ – ЕООД, чрез
адвокат Венцислав Вацев, София, бул. Витоша 92, ет. 5.
Първо търговско отделение, 3192/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
240/2018 по описа на А пелативен съд Пловдив, подадена от Таня Петкова К исьова чрез
адвокат Пламен Вълканов, София, ж.к. Изток,
ул. Тинтява 13Б, ет. 6; „Екстрийм“ – ЕООД (в
несъстоятелност), чрез адвокат Атанас Стоянов,
Стара Загора, ул. Ген. Столетов 109, ет. 1, ап. 2,
срещу Мирослава Господинова Стръмска – синдик на „Екстийм“ – ЕООД (в несъстоятелност),
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 119,
ет. 3, офис 6; Пламен Стефанов Стефанов чрез
адвокат Елена Добрева, Стара Загора, ул. Захарий К няжески 71, ет. 2, офис 13.
Първо т ърговско отделение, 51/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3412/2017 по описа на А пелативен съд София,
пода дена от Венцислав Пет ров Ду чев ч рез
адвокат Магдалена Плугчиева, София, бул. Ви-

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

тоша 4, ет. 4, кантора 415, срещу Светлана Валериева Павлова – синдик на „Инфраструктурна
Компани я“ – А Д (н.), Пловдив, ул. Йоак им
Груев 41, ет. 1, офис 3.
НА 14.10.2019 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4300/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 587/2018 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от Димитър Богданов Богданов
чрез адвокат Виктор Тодоров, София, ул. Проф.
Н. Михайлов 7, вх. Б, ап. 2, срещу Анастасия
Димитрова Джигарова чрез адвокат Ива Згурова-Шопова, Софи я, бул. Васил Левск и 93,
вх. Б, ет. 1; Фроска Григорова Джигарова чрез
адвокат Христофор Недялков, София, бул. Васил Левски 93, вх. Б, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 764/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 256/2018 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от ЗКПУ „Съгласие“ чрез адвокат
Росица Костадинова, София, пл. Славейков 11,
ет. 1, офис 5, срещ у „Г ЕЯ – ДЕК“ – ЕООД,
чрез адвокат Ивайло Луканов, София, ул. Владайска 57А, вх. А, ет. 1; Георги Емилов Ивков
чрез адвокат Ивайло Луканов, София, ул. Владайска 57А, вх. А, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 770/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
177/2018 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Десислава Иванова Добрева чрез
адвокат Нина Трионджиева, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 201А, вх. А, ет. 1, ап. 101, срещу
Йорданка Симова Стоянова чрез адвокат Надя
К исьова, София, ул. Овче поле 96, ет. 2, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 939/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4447/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Десислава Славчева Методиева,
Перник, ул. Княз Александър Батемберг 2, ет. 4,
ап. 11, и със съдебен адрес Перник, ул. Търговска 46, ет. 2, офис 6А; Юли ян Младенов
Иванов чрез адвокат Десислава Методиева,
Перник, ул. Търговска 46, ет. 2, офис 6А, срещу
Бисер Димитров Евлогиев чрез адвокат Диана
Димитрова, София, ул. Лавеле 32, ет. 5, офис 5;
Стефанка Любомирова А лексова, с. Горни Романци, община Брезник, област Перник; Димитър Миладинов А лексов, с. Горни Романци,
община Брезник, област Перник.
Четвърто гражданско отделение, 1272/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2222/2018 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Къща- музей „Иван Вазов“ чрез адвокат Стоян Германов, Карлово,
ул. Димитър Събев 1, срещу Стефан Филчев
Филчев чрез адвокат Богдан Войташ, Карлово,
ул. Васил Левски 8.
НА 15.10.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3305/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
118/2017 по описа на Окръжен съд Разград,
подадена от Потребителна кооперация „Съгласие“ чрез адвокат Жоро Чобанов, Разград,
бул. България 13А, срещу Община Цар Калоян,
ул. Демокрация 1.
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Първо гра ж данско отделение, 3645/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 434/2017 по описа на Окръжен съд
Смолян, подадена от „Епинг и Епинг“ – ООД,
чрез адвокат Иван Гавазов, Смолян, ул. Дичо
Петров 16, ет. 3, срещу Марин Иванов Киришев
чрез адвокат Елена Даскалова-Радева, Смолян, бул. България 6, Обособена част А, ет. 3;
Стефана Димитрова Сиракова-Владимирова,
Пловдив, ул. Кап. Георги Цанев 27; Атанас
Димитров Щерев, Смолян, ул. Д-р Заменхов 4;
Антон Иванов Сираков, Пазарджик, ул. Найден
Геров 11, вх. Б, ет. 4, ап. 12; Руска Иванова
Киришева, Смолян, ул. Острица 26, ет. 3, ап. 9;
Марина Василева Сиракова, Девин, ул. Гимназиална 27; Любка Димитрова Сиракова, Девин,
ул. Гимназиална 27; Васил Иванов Сираков,
Девин, ул. Гимназиална 27; Васил Димитров
Сираков, Девин, ул. Гимназиална 31; Христо
Георгиев Сираков, с. Кадиево, област Пловдив,
ул. Трета 11; Шина Стоева Сиракова, Смолян,
ул. Снежанка 6; Стефана Георгиева Сиракова,
Смолян, ул. Снежанка 6; Мария Димитрова
Щерева-Сивкова, Смолян, ул. Рада Казалиева 7;
Злата Петрова Сиракова, Пловдив, ул. А лександър Екзарх 22; Петър Димитров Сираков,
Пловдив, ул. А лександър Екзарх 22.
Първо гражданско отделение, 3811/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
52/2018 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Георги А нгелов Ж ивков чрез адвокат Лъчезар Бакърджиев, Бяла, ул. Хаджи Димитър 17,
срещ у „Първа инвест иц ионна банка“ – А Д,
София, бул. Драган Цанков 37.
Първо граж данско отделение, 4152/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14638/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Константин Стефанов Николов
чрез адвокат Елена Карадиамандиева, София,
ул. Стефан Караджа 12Г, срещу Здравка Стефанова Илиева чрез адвокат Илиана Бу роваКупенова, София, район „Витоша“, ул. Найден
Николов 5, ет. 1, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 4171/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
357/2017 по описа на Окръжен съд К юстендил,
подадена от Мария Методиева Стоилова чрез
адвокат Десислава Златкова, Кюстендил, ул. Гороцветна 35; Петьо Стефчов Пенев чрез адвокат
Десислава Златкова, Кюстендил, ул. Гороцветна
35; Емилия Стефчова Дончева чрез адвокат
Десислава Златкова, К юстендил, ул. Гороцветна 35, срещу А ндрей Методиев Крумов чрез
адвокат Симеонка Манова, Кюстендил, ул. Цар
Освободител 64, ет. 2; Филчо Крумов Йовчев,
с. Жабокрът, област К юстендил; Македонка
Стефанова Йовчева, с. Жабокрът, област К юстендил; Методи Крумов Йовчев чрез адвокат
Симеонка Манова, К юстендил, ул. Цар Освободител 64, ет. 2; Лиляна Георгиева Йовчева
чрез адвокат Симеонка Манова, К юстендил,
ул. Цар Освободител 64, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 4231/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
109/2018 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Иксане Сюлейман А птула чрез
а д вок ат Д и м и т ри на Ге орг иева , Кърд ж а л и,
ул. Беласица 23; Илмас Хикмет А птула чрез
а д вок ат Д и м и т ри на Ге орг иева , Кърд ж а л и,
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ул. Беласица 23, срещу Емине Ферад Гирай чрез
адвокат Метин Джамбазов, Шумен, ул. Бачо
К иро 5; Велко Петров Бонев чрез адвокат Муса
Сеидахмед, Кърджали, ул. Екзарх Йосиф 21,
ет. 1, офис 3.
Първо гражданско отделение, 295/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
740/2018 по описа на Ок ръжен съд Бу ргас,
пода дена о т А н г е л и на Неде л чева Тя н кова
чрез адвокат Имилиана Димитрова Цонева,
Карнобат, ул. Поп Андрей 1, срещу Неделчо
Димитров Петков чрез адвокат Мариана Рускова Бузова, Бургас, ул. К лимент Охридски 1,
ет. 3; Веселина Желева Петкова чрез адвокат
Па н та лей С т ефа нов С ол и н ков, Бу ргас, п л.
Тройката 4, ет. 2, офис 5; Ж ивко Димитров
Петков със съгласието на своята майка и законен представител Веселина Желева Петкова
чрез адвокат Панталей Стефанов Солинков,
Бургас, пл. Тройката 4, ет. 2, офис 5, и страна
Дирекация „Социално подпомагане“ – Бургас,
ж.к. Братя Миладинови 42.
Първо гражданско отделение, 948/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
558/2018 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Николай Димитров Стефанов чрез
адвокат Петър Спасов, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 14, ет. 2; Спаска Димитрова Стефанова чрез адвокат Пет ър Спасов, Пазард ж ик,
ул. Иван Вазов 14, ет. 2, срещу К ирил Любомиров Стоилов чрез адвокат Виолета Ценова,
Пазарджик, ул. Иван Вазов 5, ет. 1, офис 101.
Първо гра ж данско отделение, 1073/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1149/2018 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от Йордан Славов Радев чрез
адвокат Янка Стойкова, Карнобат, ул. Георги
Димитров 6, ет. 1, офис 3; Светослав Йорданов
Радев чрез адвокат Янка Стойкова, Карнобат,
ул. Георги Димитров 6, ет. 1, офис 3; Красимира Йорданова Костадинова чрез адвокат Янка
Стойкова, Карнобат, ул. Георги Димитров 6,
ет. 1, офис 3; Стефанка Атанасова Жекова чрез
адвокат Янка Стойкова, Карнобат, ул. Георги
Димитров 6, ет. 1, офис 3; Иванка Атанасова
Савова чрез адвокат Янка Стойкова, Карнобат,
ул. Георги Димитров 6, ет. 1, офис 3, срещу
Цвета Вълева Стамболска чрез адвокат Светла
Гонкова-Трайкова, Бу ргас, ул. Пиротска 29;
Тотка Атанасова Тенева чрез адвокат Светла
Гонкова-Трайкова, Бу ргас, ул. Пиротска 29;
Елена Стефанова Пъндекова чрез адвокат Светла Гонкова-Трайкова, Бургас, ул. Пиротска 29;
Иванка Стефанова Тенева чрез адвокат Светла
Гонкова-Трайкова, Бу ргас, ул. Пиротска 29;
Венелин Атанасов Йонков чрез адвокат Светла
Гонкова-Трайкова, Бургас, ул. Пиротска 29.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4344/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12947/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стоян Станев Несторов, София, ж.к.
Надеж да – ІІ част, бл. 263, вх. Б, ет. 7, ап. 46,
срещу Росица Трайчова Златкова, с. Мировяне,
област София, ул. Каптажа 9.
Второ гражданско отделение, 4370/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1789/2016 по описа на Окръжен съд Бургас,
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подадена от Стефанка Георгиева Атанасова,
Обзор, област Несебър, ул. Славянска 91; Валери Димитров Димитров, Обзор, област Бу ргас,
ул. Трети март 27, срещу Асенка Драгомирова
Станишева, Обзор, област Бургас, ул. Славянска
58; Марийка Георгиева Христова чрез адвокат
Весел ин Димов Па нов, Варна, бул. Хрис т о
Смирненски, бл. 81, ет. 2, ап. 7; Траяна Георгиева Бу рановска чрез адвокат Веселин Димов Панов, Варна, бул. Христо Смирненски,
бл. 81, ет. 2, ап. 7; Тодор Димитров Димитров
чрез адвокат Веселин Димов Панов, Варна,
бул. Христо Смирненски, бл. 81, ет. 2, ап. 7;
Йорданка Тодорова Христова чрез адвокат Веселин Димов Панов, Варна, бул. Христо Смирненски, бл. 81, ет. 2, ап. 7; Маноела Михаилова
Иванова чрез адвокат Веселин Димов Панов,
Варна, бул. Христо Смирненски, бл. 81, ет. 2,
ап. 7; Христо Георгиев Димитров чрез адвокат
Весел ин Димов Па нов, Варна, бул. Хрис т о
Смирненски, бл. 81, ет. 2, ап. 7; Минка К ирилова Йорданова чрез адвокат Веселин Димов
Панов, Варна, бул. Христо Смирненски, бл. 81,
ет. 2, ап. 7; Костадинка Йорданова Тодорова
чрез адвокат Веселин Димов Панов, Варна,
бул. Христо Смирненски, бл. 81, ет. 2, ап. 7;
Калина Йорданова Хаджиянева чрез адвокат
Весел ин Димов Па нов, Варна, бул. Хрис т о
Смирненски, бл. 81, ет. 2, ап. 7; Даниела Георгиева Василева чрез адвокат Веселин Димов
Панов, Варна, бул. Христо Смирненски, бл. 81,
ет. 2, ап. 7.
Второ гражданско отделение, 352/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1351/2018 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Мария Красимирова Маринова, Казанлък, ул. Войнишка 46, вх. В, ет. 2,
ап. 43, срещу Пеньо Райков Пенев, Казанлък,
ул. Войнишка 46, вх. В, ет. 2, ап. 43.
Второ гражданско отделение, 495/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
386/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Петър Яков Стрехин, гр. Раковски, област Пловдив, ул. Преслав 4а; Евдокия
Йо с иф ов а С т р ех и н а , г р. Ра ков с к и , о б л а с т
Пловдив, ул. Преслав 4а; Иван Йовков Лачев,
гр. Раковски, област Пловдив, ул. Преслав 4а,
срещ у Кру м Пет ров Нан д ров ч рез а двокат
Иван Ми лков Райков, г р. Раковск и, област
П ловд и в, ул. Река Сребра 13, вх. А; Елена
Крумова Паздерова чрез адвокат Иван Милков
Райков, гр. Раковски, област Пловдив, ул. Река
Сребра 13, вх. А; Петър Крумов Нандров чрез
адвокат Иван Милков Райков, гр. Раковски,
област Пловдив, ул. Река Сребра 13, вх. А; Иван
Крумов Нандров чрез адвокат Иван Милков
Райков, гр. Раковски, област Пловдив, ул. Река
Сребра 13, вх. А; Калин Крумов Нандров чрез
адвокат Иван Милков Райков, гр. Раковски,
област Пловдив, ул. Река Сребра 13, вх. А; А на
Иванова Петкова чрез адвокат Иван Милков
Райков, гр. Раковски, област Пловдив, ул. Река
Сребра 13, вх. А; Георги Петров Власов чрез
адвокат Иван Милков Райков, гр. Раковски,
област Пловдив, ул. Река Сребра 13, вх. А;
Иван Петров Власов чрез адвокат Иван Милков
Райков, гр. Раковски, област Пловдив, ул. Река
Сребра 13, вх. А; А нна Якова Георгиева чрез
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адвокат Иван Милков Райков, гр. Раковски,
област Пловдив, ул. Река Сребра 13, вх. А.
Вт ор о г р а ж д а нс ко о тде лен ие , 616/2 01 9,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1391/2018 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от Рангел Яворов Божинов,
П ловдив, ул. А лексан д ър Стамболийск и 35,
вх. В, ет. 2, ап. 3; Десислава Бранимирова Георгиева-Божинова, Пловдив, бул. А лександър
Стамболийски 35, вх. В, ет. 2, ап. 3, срещу Мимия Димитрова Русева, Пловдив, бул. Шести
септември 238, ет. 6, ап. 16.
Второ гражданско отделение, 887/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
270/2017 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Десислава Колева Колева, Габрово,
ул. Венец 10, вх. Д, ет. 6, ап. 23, срещу „Централна кооперативна банка“ – А Д, София, район
„Слатина“, бул. Цариградско шосе 87; Момчил
Панайотов Бакалов, Габрово, ул. Обзор 1.
Второ гражданско отделение, 1026/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
482/2018 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Сергей Валентинович Курпа, с. Ковачевци, област Перник, срещу Ивайло Красимиров Джерманов, София, ул. Цанко Церковски,
бл. 67, вх. Б, ап. 8.
НА 16.10.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гра ж данско отделение, 2622/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 16080/2015 по оп иса на С офи йск и
градски съд, подадена от Милка Димитрова
Марковска чрез адвокат Елена Петрова, София, ул. Цар Асен I № 1, ет. 2, срещу Стефан
Димитров Демиревски чрез адвокат Снежана
Василева, София, ул. Софроний Врачански 66,
ап. 1; Емилия Христова Демиревска чрез адвокат Снежана Василева, София, ул. Софроний
Врачански 66, ап. 1.
Първо гра ж данско отделение, 3962/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 128/2018 по описа на Окръжен съд
Враца, подадена от Симеона Йолова Батева
чрез пълномощник Снежана Дамянова чрез
адвокат Стефан Красимиров, Мездра, ул. Св.
св. К ирил и Методий 19; Снежана Дамянова
Петкова чрез адвокат Стефан Красимиров, Мездра, ул. Св. св. К ирил и Методий 19; Любомир
Илиев Петков чрез адвокат Стефан Красимиров,
Мездра, ул. Св. св. К ирил и Методий 19, срещу
Дамян Димитров Батев чрез адвокат Светла
Цвет изарова К арамелска-Върганова, Враца,
ул. Лукашов 11, ет. 5.
Първо гражданско отделение, 4432/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
102/2018 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от Нутвие Салимова Чаушева чрез адвокат Васил Стефанов Хаджикулов, Ардино, област
Кърджали, ул. Републиканска 3; Осман Илязов
Чаушев чрез адвокат Васил Стефанов Хаджикулов, Ардино, област Кърджали, ул. Републиканска 3, срещу Йълмаз Сакиб Халибрям
ч рез а двокат Съби Узу нов, Ардино, област
Кърд жа ли, ул. Търговска 12; На д ж и Сак иб
Халибрям чрез адвокат Съби Узунов, Ардино,
област Кърд жа ли, ул. Търговска 12; Славчо
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С а н дев Фо т ев ч р е з а д вок ат С ъ би Уз у нов,
Ардино, област Кърджали, ул. Търговска 12;
Сабахатин Сакибов Халибрямов чрез адвокат
Съби Узунов, Ардино, област Кърджали, ул. Търговска 12; Мюмюн Йозкан, Ардино, област
Кържали, ул. Осми март 8; Община Ардино,
област Кърджали, Ардино, ул. Бели брези 31.
Първо гражданско отделение, 4645/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
140/2018 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от А дем Наим А киф чрез адвокат Марина
Еринг, Разград, ул. Цар Асен 10, офис 2; А нгел
Найденов Алексиев чрез адвокат Марина Еринг,
Разград, ул. Цар Асен 10, офис 2, срещу Наим
Акиф Фу чеджи чрез адвокат Емилия Илкова
Събева, Разград, ул. Иван Вазов 7; Асен Найденов А лексиев чрез адвокат Емилия Илкова
Събева, Разград, ул. Иван Вазов 7.
Първо гра ж данско отделение, 4699/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 30/2018 по описа на Ок ръжен съд
Видин, подадена от Нора Иларионова Дочева
чрез адвокат Радостина Велизарова Рангелова,
Видин, ул. Бдин 24; Филип Борисов Филипов
чрез адвокат Радостина Велизарова Рангелова,
Видин, ул. Бдин 24; Цветана Асенова Петрова
чрез адвокат Радостина Велизарова Рангелова,
Видин, ул. Бдин 24, срещу Иван Стефанов Попов, Видин, ул. Митрополит Кирил 9, ет. 1, ап. 1;
Михаил Иванов Попов, Видин, ж.к. Съединение, бл. 6, ет. 3, ап. 12; Венка Иванова Тошева,
Видин, ул. Митрополит К ирил 9, ет. 1, ап. 1;
Петя Лилова Петрова, Видин, ул. Митрополит
К ирил 9, ет. 1, ап. 2; Виолета Лилова Петрова-Цанкова, София, ж.к. Надеж да 2, бл. 257,
ет. 15, ап. 87; Веселин Илиев Крушарски, Видин,
ул. Митрополит К ирил 9, ет. 2, ап. 3; А лбена
К ирилова А ндреева, Видин, ул. Митрополит
К ирил 9, ет. 2, ап. 3; Стоян Петров Стоянов
чрез адвокат Елисавета Станкулова, Видин,
ул. Търговска 5, ет. 2, ап. 2; Леда К ирилова
Виденова, София, ул. Опълченска, блок 42А,
вх. Ж, ет. 3, ап. 75; Светослав Илчев Картин,
Видин, ул. Митрополит К ирил 9, ет. 3, ап. 6;
Ната ли я Стоянова Кузманова ч рез а двокат
Е л иса ве т а С т а н к улова , Ви д и н, ул. Търг овска 5, ет. 2, ап. 2; Венера Стоянова Станева
чрез адвокат Елисавета Станкулова, Видин,
ул. Търговска 5, ет. 2, ап. 2; Община Видин,
пл. Бдинци 2, Видин; Катя Неофитова Попова,
Видин, ж.к. Вида, бл. 3, вх. А, ет. 2, ап. 5; Филип Стефанов Попов, Видин, ж.к. Вида, бл. 3,
вх. А, ет. 2, ап. 5.
Пъ р в о г р а ж д а н с ко о т д е л е н и е , 1 9/2 01 9,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 657/2018 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от Ваня Николова Дапчева
чрез адвокат Галина Сталева Гарова, Бу ргас,
ул. А лександровска 45, срещу Георги Николов
Червенков чрез адвокат Венета Грънчева, Бу ргас, ул. Сливница 39, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 71/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1295/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Радостина Стоянова Маламова чрез
адвокат Марина Стойчева Върбанова, Шумен,
ул. Съединение 119А, ет. 3, ап. 1, срещу Марияна
Енчева Стоянова чрез адвокат Соня Бъчварова,
Варна, бул. Мария-Луиза 24, вх. А, ет. 1, ап. 1.
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Първо гражданско отделение, 192/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
365/2017 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Венцислав Димитров Георгиев чрез
адвокат Николай Митев Господинов, Стара
Загора, ул. Захарий К няжески 73, ет. 1, ап. 1;
Пенка Николова Генева чрез адвокат Величка
Георгиева Тенова, Пловдив, ул. Опълченска 4,
ет. 1 надпартерен; Недялка Генчева Маркова
чрез адвокат Недялко Цоков Младенов, Стара
Загора, ул. Захарий К няжески 73, ет. 1, ап. 1;
Маргарита Генчева Маркова чрез адвокат Величка Георгиева Тенова, Пловдив, ул. Опълченска 4, ет. 1 надпартерен.
Първо гражданско отделение, 851/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
683/2018 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Джемал А ли Ертюрк чрез адвокат Людмила Василевна Кремова, Велинград,
бу л. Х а н Ас п ару х 13, п ар т ер, с р ещ у Мус а
Джемал Дженнетли чрез адвокат Владимир
Георгиев Десподски, Велинград, бул. Хан Аспару х 23, вх. В, ет. 1; Рукие Юсеин Дженнетли
чрез адвокат Владимир Георгиев Десподски,
Велинград, бул. Хан Аспару х 23, вх. В, ет. 1;
Авише Муша Ертюрк, с. Света Петка, община
Велинград, пл. Лютово 3.
Първо гражданско отделение, 1139/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
442/2018 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Елка Велчева Бойчева чрез адвокат
Евгения Рачева, Левски, ул. Яворов 1, срещу
Диан Цанков Михайлов, Плевен, ул. Георги
Кочев 23, вх. 3, ет. 2, ап. 5; Цанко Михайлов
Бойчев, Плевен, ул. Георги Кочев 23, вх. 3,
ет. 2, ап. 6.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1017/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
615/2018 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Атанас Петров Атанасов чрез адвокат А дриан Хад ж ииванов, Димитровград,
ул. Цар Симеон, бл. 8, вх. Б, ап. 1, срещу Дарина Панайотова Теодошева, Димитровград,
ул. Цар Симеон 10, вх. Б, ап. 6.
НА 17.10.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4551/2015,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 95/2015 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от „Параходство Български
Морск и Флот“ – А Д, чрез адвокат Миглена
Петкова Пенева, София, ул. П. Парчевич 27,
срещу Изпълнителна агенция „Морска админист рац и я“ ч рез п роцесуа лен п редстави тел
ю р и с ко н с у л т П а в л и н к а К о в ач е в а , С о ф и я ,
ул. Д якон Иг нат ий 9; Бъ лгарската д ържава
чрез министъра на финансите, София, ул. Г.
С. Раковски 102.
Четвърто гражданско отделение, 2065/2016,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 11575/2015 по оп иса на С офи йск и
градски съд, подадена от „ЧЕЗ Разпределение
Бъ л г ари я“ – А Д , С о фи я, бу л. Ц ари г ра дско
шосе 159, БенчМарк Бизнес Цент ър, срещ у
Еньо Светославов Тоцев чрез адвокат Румя-
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на Аврамова, София, бул. Витоша 1А, ет. 3,
кантора 313.
Четвърто гражданско отделение, 4277/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 133/2018 по описа на А пелативен съд
Бургас, подадена от „Енес Билд“ – ООД, чрез
адвокат Мария Димитрова, Бу ргас, ул. Оборище 90, ет. 1; Милчо Калчев Митев чрез адвокат
Мари я Димитрова, Бу ргас, ул. Оборище 90,
ет. 1, срещ у Лил яна Захариева Шишманова
чрез адвокат Павлина Темелкова, Бу ргас, пл.
Баба Ганка 8; Илиян Николов Шишманов чрез
адвокат Павлина Темелкова, Бу ргас, пл. Баба
Ганка 8; Славейка Николова Шишманова чрез
адвокат Павлина Темелкова, Бу ргас, пл. Баба
Ганка 8; Ангел Петров Заемджиков чрез адвокат
Диана Кръстева, Бургас, ул. Марагидик 8, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 4910/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 98/2018 по описа на Ок ръжен съд
Благоевград, подадена от Росен Иванов Видин
чрез адвокат Мартина Сергеева Горанова, София, бул. Витоша 86, ет. 2, срещу „Артискултура“ – ЕООД, чрез адвокат Станимир Велев,
Разлог, ул. Яне Сандански 32, офис 4.
Четвърто гражданско отделение, 414/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 354/2018 по описа на Окръжен съд Русе,
подадена от Милен Красимиров Маринов чрез
адвокат Петя Христова Райкова, Русе, ул. Алеко
Константинов 2, ет. 2, срещу Ивелина Тодорова Великова чрез адвокат Людмил Димитров
Павлов, Русе, ул. К няжеска 23Б, партер.
НА 17.10.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3867/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1893/2017 по описа на Окръжен съд Бу ргас,
подадена от Станислав Владиславов К миечик
чрез адвокат Лъчезар Ковачев, Царево, ул. Иван
Асен Втори 6, срещу „СИЧЕС Полска Сп. з.о.о.“,
София, ж.к. Стрелбище, бул. България 45А.
Трето гражданско отделение, 4386/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
225/2018 по описа на А пелативен съд Варна,
подадена от Янка Атанасова Желязкова чрез
адвокат Илия Златев, Варна, ул. Възраждане 1,
партер; Виктор Мирославов Жел язков чрез
адвокат Илия Златев, Варна, ул. Възраждане 1,
партер; Мирослав Димитров Желязков чрез
адвокат Илия Златев, Варна, ул. Възраждане 1,
партер, срещу Сергей Яковлев чрез адвокат
Панайот Панайотов, Варна, ул. Драган Цанков 4, офис 1.
Т рето г ра ж данско отде ление, 4463/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 540/2017 по описа на А пелативен съд
Варна, подадена от Красимир Цонев Цонев
чрез адвокат Петя Тихчева, Варна, ул. Баба
Рада 20 – 22, ет. 1, офис 1, срещу Иван Колев Иванов чрез адвокат Светозар Арнаудов,
Варна, ул. Юд ж ийн Скай лер 1, ет. 1, ап. 4;
П л а мен Тодо р ов П а н а йо т ов ч р е з а д в ок ат
Петя Тихчева, Варна, ул. Баба Рада 20 – 22,
ет. 1, офис 1; Жеч ка Георг иева Ди м и т рова
чрез адвокат Петя Тихчева, Варна, ул. Баба
Рада 20 – 22, ет. 1, офис 1; Еленка Недялкова
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Лефтерова чрез адвокат Петя Тихчева, Варна,
ул. Баба Рада 20 – 22, ет. 1, офис 1; Димитър
Йорданов Иванов чрез адвокат Петя Тихчева,
Варна, ул. Баба Ра да 20 – 22, ет. 1, офис 1;
Ирена Димова Иванова ч рез а двокат Петя
Тихчева, Варна, ул. Баба Рада 20 – 22, ет. 1,
офис 1; Цвета Илиева К ирилова чрез адвокат
Петя Тихчева, Варна, ул. Баба Рада 20 – 22,
е т. 1, о фис 1; Р у мен Б о рис л а в ов К и ри лов
чрез адвокат Петя Тихчева, Варна, ул. Баба
Рада 20 – 22, ет. 1, офис 1; Коста Йорданов
Костов, Варна, бул. Осми приморски полк 122,
вх. А, ет. 6, ап. 26.
Трето гражданско отделение, 4647/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13211/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Пламен Весков Петров чрез адвокат
Любомир Пенчев, София, ул. Рачо Димчев 1А,
ет. 4, ап. 8, срещу Любка Велинова Георгиева
чрез адвокат Десислава Методиева, Софи я,
ж.к. Люлин, бл. 631, вх. А, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 110/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14593/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Галина Радкова Зафирова чрез
а д в ок ат Б о рис л а в Б е ев, С о фи я , у л. Бр ат я
Миладинови 5, ет. 1, ап. 3; Жанина Василева
Зафирова чрез адвокат Борислав Беев, София,
ул. Братя Миладинови 5, ет. 1, ап. 3; Габриела
Василева Зафирова чрез адвокат Борислав Беев,
София, ул. Братя Миладинови 5, ет. 1, ап. 3,
срещу „Естрой“ – ООД, чрез адвокат Георги
С ла вчев, С о фи я, ул. Марко Ба лаба нов 4А ,
вх. Б, ет. 5.
Трето гражданско отделение, 661/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1811/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Виолета Славчева Григорова чрез
адвокат Димитър Димитров, София, ул. Ами
Буе 10, вх. А, срещу Линда Гасан Хаж-Махмуд
чрез особен представител Димитър Стоянов,
София, бул. Патриарх Евтимий 52, ет. 4, ап. 6.
Трето гражданско отделение, 767/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1873/2018 по описа на Ок ръжен съд П ловдив, подадена от Анета Димитрова Стоянова
чрез адвокат Костадин Тантенов, Асеновград,
ул. Изложение 11, срещу „Бра – Гал“ – ООД,
чрез адвокат Тодор Паришев, Пловдив, ул. Хъшовска 7.
НА 21.10.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 540/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 579/2017 по описа на Окръжен съд
Русе, подадена от Теодора Маринова Петкова
ч рез а д вок ат Вен цесла ва С т ефа нова, Р усе,
ул. Църковна независимост 11, ет. 1, срещ у
Росица Маринова Йорданова, Бяла, ул. Отец
Паисий 33.
Четвърто гражданско отделение, 3700/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1/2018 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Инна Паулова К ирилова чрез
адвокат Лилия Василева, Враца, ул. Полковник
Кетхудов 15, срещу Калоян Даниелов Николов чрез адвокат А лбена Коцанкова, Враца,
бул. Христо Ботев 43.
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Четвърто гражданско отделение, 4114/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 971/2017 по описа на А пелативен съд
София, подадена от Стефан Димитров Демиревски чрез адвокат Снежана Василева, София,
ул. Софроний Врачански 66, ет. 1, ап. 1; Емилия
Христова Демиревска чрез адвокат Снежана
Василева, София, ул. Софроний Врачански 66,
ет. 1, ап. 1, срещу Милка Димитрова Марковска, София, ул. Райко А лексиев 44, вх. Б, ет. 6,
ап. 9, чрез а двокат Елена Пет рова, Софи я,
ул. Цар Асен 1, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 4188/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 782/2017 по описа на Софийски окръжен
съд, подадена от „Вега стар“ – ЕООД, чрез адвокат Десислава Монева, София, ул. Димитър Петков 111, ет. 3, ап. 10, срещу Богомил Николаев
Константинов чрез адвокат Велислав Величков,
София, бул. Витоша 4, ет. 1; Николай Богомилов Константинов чрез адвокат Иван Божов,
Софи я, ул. Добри Войников 19, ет. 2, ап. 3;
Ва лентина Иванова Константинова, Софи я,
ул. Кръстю Сарафов 31, вх. Б, ет. 1, ап. 5; Николинка Димитрова Игнатова, София, ул. Луи
Айер, бл. 15, ет. 6, ап. 10; Милена Христова
Янкова-Русева чрез адвокат Явор Харизанов,
София, бул. Шипченски проход 18.
Четвърто гражданско отделение, 4193/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 22 8/2 018 по оп ис а на А пелат и вен
съд Варна, подадена от Иван Симеонов Попов, действащ със съгласието на попечителя
си Симеон Иванов Попов чрез адвокат Галя
Маринова, Варна, ул. Баба Тонка 14Б, срещу
Павел Бориславов Брайнов-Чавеев чрез адвокат Николай Ташев, Варна, бул. Владислав
Варненчик 10, ет. 1, ап. 2; Христина Русева
Брайнова чрез адвокат Николай Ташев, Варна,
бул. Владислав Варненчик 10, ет. 1, ап. 2; Евгения К ирилова К ирова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 86, ет. 3, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 4454/2018,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3308/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от Ясен Ташков Касабов
чрез адвокат Ивета Савова, София, ул. Върбица 7, ет. 4, срещу Столична община, София,
ул. Московска 33; Столична община – район
„Триадица“, София, ул. А лабин 54, и контролираща страна Върховна касационна прокуратура,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 351/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
273/2018 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Марияна К ирилова К ирева чрез
адвокат Юлиан Станков, София, ул. Двадесети
април 27, срещу Петър Пеев Бойчинов чрез
а д вок ат Та н я Ва н кова, Х асково, ул. Васи л
Друмев 13, ет. 4, ап. 5; Гергана А нгелова Бойчинова чрез адвокат Таня Ванкова, Хасково,
ул. Васил Друмев 13, ет. 4, ап. 5; А лександър
Петров Бойчинов, Стара Загора, Затвор – Стара
Загора, и страна Дирекция „Социално подпомагане“ – Димитровград, ул. Цар Борис І № 1,
Димитровград; Дирекци я „Социално подпомагане“, Хасково, ул. Пат риарх Евт имий 2,
Хасково, ет. 1.
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НА 22.10.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2579/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1332/2017 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Диян Добрев Дянков чрез адвокат
Христо Минчев, Бургас, ул. Македония 61 – 63,
партер, офис 1, срещу „Кристи Плюс“ – ЕООД,
с управител Олег Трубников чрез адвокат Десислава Николова, Бургас, ул. Васил Априлов 16,
ет. 3, офис 2; „Варнаинвест България“ – ООД,
с у п ра ви т е л А н д ри й Кор оча нск и й , Варна ,
ул. Македония 74.
Второ търговско отделение, 2924/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
190/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Еврофонд А двайзърс“ – ЕООД,
чрез адвокат Николай Стойнов Стойнов, София, бул. Мария-Луиза 19, ет. 1, офис 5, срещу
„Трак иец 08“ – ЕООД, г р. Вет рен дол, чрез
адвокат Елвира Панкова, Пазарджик, ул. Петко Машев 11; Юлияна А лександрова Гюрова
ч рез а двокат Елви ра Панкова, Пазард ж ик,
ул. Петко Машев 11.
Второ търговско отделение, 3004/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
623/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Емилия Калчева Чаушева чрез
адвокат Мария Иванова Деянова, София, бул. Г.
М. Димитров 57, офис 215, срещу Застрахователно акционерно дружество „ОЗК – Застраховане“ – А Д, София, ул. Света София 7, ет. 5.
Второ търговско отделение, 3124/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6005/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Салих Джемалов Кацаров чрез
а двокат Жоро Ми хайлов Чобанов, Разг ра д,
бул. България 13А, партер, срещу Гаранционен
фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4, и трета
страна Марин Андонов Бекташев, Ракитово,
ул. Люлин 15.
НА 28.10.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1830/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
52/2018 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Дилов инвест“ – ЕООД, с управител Веселин Тодоров Дилов чрез адвокат
Нина Йотова, Варна, ул. Драгоман 3, ет. 1,
срещу „Ив тур“ – ООД, с управител Живко
Д и м и т ров И ва нов ч рез а д вок ат Десисла ва
Везенкова, Варна, ул. Софроний Врачански 6,
ет. 2, офис 2.
Първо търговско отделение, 2682/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1995/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерството на регионалното
развитие и благоуст ройство, Софи я, ул. Св.
св. К ирил и Методий 17 – 19; „Джи и Ел Цент ър“ – А Д, чрез а двокат Йордан Йорданов,
София, ул. Позитано 9Б, ет. 3, офис 7 – 8.
Първ о т ърг ов с ко о тде лен ие , 2762/2 018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 6567/2017 по описа на А пелат ивен
съд София, подадена от ЗК „Лев Инс“ – А Д,
София, бул. Черни връх 51Д; Юлиян К ирилов
Ковачев, баща и попечител на К ирил Юлиянов
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Ковачев ч рез а двокат Красими ра Иванова,
София, бул. Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2, и
трета страна Жозеф Уафид Шехаде, София, ж.к.
Дружба, бл. 312, вх. Б, ет. 2, ап. 33.
Първо търговско отделение, 3163/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5628/2017 по описа на А пелативен съд София,
подадена от „Топлофикация – Плевен“ – ЕА Д,
чрез адвокат Иво Велчевски, София, ул. Шести
септември 1, ет. 2, срещу „Национална електрическа компания“ – ЕАД, София, ул. Триадица 8.
НА 29.10.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4331/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1092/2018 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от „Макси Консулт“ – ЕООД, чрез
адвокат Татяна Патаринска, Варна, ул. Македония 72, офис 2, срещу Петър Цоков Петров
ч р е з а д в ок ат Ко с т а д и н Д и м и т р ов, В арн а ,
ул. Охрид 26, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 792/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
505/2018 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Националната здравна осигу рителна
каса чрез процесуален представител Светлана
Немска, София, ул. Кричим 1, срещу Магдалена Христова Иванова чрез адвокат А нжела
Асенова, Перник, ул. Черешово топче 2.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 219/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
260/2017 по описа на А пелативен съд Бу ргас,
подадена от „А гропроект“ – ООД, чрез адвокат Тодор Димитров Табаков, София, район
„Красно село“, ул. А ми Буе 18, вх. В, срещу
„Зара-Е“ – ООД, чрез адвокат Екатерина Неделчева Домусчиева, Сливен, ул. Г. С. Раковски 1,
ет. 1, офис 1.
Второ търговско отделение, 2359/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1398/2018 по описа на А пелативен съд София,
подадена от Столична община чрез адвокат
Георги Стойчев, София, ул. Христо Белчев 7,
ет. 4, срещу „София крематориум“ – А Д, София, ул. Заводска 14.
Второ търговско отделение, 2561/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3266/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Данчев Иванов чрез адвокат
Веска Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4;
Тереза Михайлова Михайлова-Иванова чрез
адвокат Веска Волева, София, ул. А лабин 50,
вх. А, ет. 4, срещу „Юробанк България“ – А Д,
чрез адвокат А нтоанета Стефанова, Софи я,
ул. Хан Аспару х 54, ет. 5, офис 9.
Второ търговско отделение, 3131/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
509/2018 по оп иса на Ок р ъжен с ъд Варна,
пода дена о т „Кред и т И н к асо И н вес т м ън т с
БГ“ – ЕА Д, София, бул. Панчо Владигеров 21,
Бизнес сграда Люлин-6, ет. 2, срещу Елеонора
Николаева Колева чрез адвокат Димитринка
Жекова, Варна, бул. Владислав Варненчик 21,
ет. 2, ап. 4.
Второ търговско отделение, 260/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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362/2018 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Диагностично-консултативен център І –
Добрич“ – ООД, чрез адвокат Ивайла Стефанова, Добрич, ул. Ген. К иселов 3, ет. 3, офис 3,
срещу Велина Георгиева Комарева-Иванова чрез
адвокат Бисерка Каменова, Добрич, бул. Двадесет и пети септември 37, вх. Г, ап. 1.
Второ търговско отделение, 279/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
89/2018 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Валерия Цочева Зюмби лск а ч рез а д вок ат Десисла ва Фи л и пова,
Софи я, ул. Пет ър Парчевич 1, ет. 5, ап. 14,
срещу „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат
Виктор Андреев Виденов, София, ул. Три уши
10Б, бл. 4, ет. 5.
НА 30.10.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 682/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
163/2018 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Бургас, ул. Филип Ку тев
26А, ет. 3, срещу Николай К ирилов Димитров
чрез адвокат Петър Атанасов, Несебър, ул. Иван
Вазов 21, ет. 2, А двокатска кан тора Пет ър
Атанасов; Нурдживан Ферад Димитрова чрез
адвокат Петър Атанасов, Несебър, ул. Иван
Вазов 21, е т. 2 , А д вок ат ск а к а н т ора Пе т ър
Атанасов; „Бисер“ – ЕООД, чрез адвокат Петър
Атанасов, Несебър, ул. Иван Вазов 21, ет. 2,
А двокатска кантора Петър Атанасов; „Никол
008“ – ЕООД, чрез адвокат Петър Атанасов,
Несебър, ул. Иван Вазов 21, ет. 2, А двокатска
кантора Петър Атанасов.
Трето гражданско отделение, 714/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2410/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община – район „Надеж да“, Софи я, ул. К ирил Дрангов 55, чрез
юрисконс ул т Н и кола й М и х а й лов Н и колов,
срещу Емилия Стоянова Лазова, София, ж.к.
Надеж да, бл. 257, вх. 1, ап. 69.
Трето гражданско отделение, 742/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4101/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу Красимир
Иванов Голов, с. Левуново, ул. Кочо Лютата 7.
Трето гражданско отделение, 831/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16071/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Специализирана очна болница за
активно лечение „Вижън“ – ЕООД, чрез адвокат
Паулина Николаева К итанова, София, бул. Витоша 86, ет. 1, офис 4; Здравко Стоянов Цонев
чрез адвокат Иван Драмов, София, ул. Христо
Белчев 2, ет. 6, к. 26, срещу Ивайло Иванов
Костадинов чрез адвокат Ани Борисова Ценкова, София, ул. Овче поле 122.
Трето гражданско отделение, 940/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
256/2018 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Яна Карамфилова Айренска чрез
адвокат Марияна Михайлова Евтимова, Перник,
ул. Черешово топче 2, Кантора 6, срещу Георги
Атанасов Семерджиев, Смолян, ул. Родопи 11,
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и страна Дирекция „Социално подпомагане“,
отдел „Закрила на детето“ – Смолян, бул. България 10, Смолян; Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ – Перник,
ул. Радомир 1, Перник.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2509/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6471/2017 по описа на А пелативен съд София,
подадена от Реджеб Юсеинов Ибов чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6,
офис 10, срещу Застрахователно акционерно
дружество „Булстрад Виена Иншу рънс Груп“,
София, ул. Позитано 5.
Второ търговско отделение, 2674/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5061/2017 по описа на А пелативен съд София,
подадена от Стил яна Георгиева Япова чрез
адвокат Илия Башев, София, ул. Будапеща 14,
срещу ЗА Д „Булстрад Виена Иншу рънс Груп“
с изпълнителни директори Недялко Чандъров
и Кристоф Рат, София, пл. Позитано 5.
Второ търговско отделение, 2783/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1324/2018 по описа на А пелативен съд София,
подадена от Данчо Стефанов Цанев, Казанлък,
ул. Славянска 6, офис 10, срещу Застрахователно акционерно дружество „ОЗК – Застраховане“ – А Д, с гл. изпълнителен директор А лександър Личев, София, ул. Света София 7, ет. 5.
Второ търговско отделение, 2875/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6436/2017 по описа на А пелативен съд София,
подадена от А генция „Пътна инфраструкту ра“,
София, бул. Македония 3, срещу „Автомагистрали – Черно море“ – А Д, чрез адвокат Невена
Димитрова, Шумен, ул. Съединение 68, вх. Б,
ет. 1, ап. 20.
Второ търговско отделение, 3214/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
76/2018 по описа на А пелативен съд Велико
Търново, подадена от „Корпоративна търговска
банка“ – А Д (в несъстоятелност), със синдици
Ангел Николов Донов и Кристи Христова Маринова – двамата заедно, София, ул. Граф Игнатиев 10, срещу „Нафтекс Петрол“ – ЕООД (н.),
чрез адвокат Тодор Трифонов, София, бул. Княз
А лександър Дондуков 11, ет. 6, офис 602; „Елит
Петрол“ – А Д, чрез адвокат Андрей Вичев, София, бул. К няз А лександър Дондуков 13, ет. 2;
Мариян Иванов Нейков – синдик на „Нафтекс
Петрол“ – ЕООД (н.), Плевен, ул. Дойран 160,
ет. 3, офис 8.
НА 30.10.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 286/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14088/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Юробанк България“ – АД, София,
ул. Околовръстен път 260, срещу Христо Атанасов Христов чрез адвокат Десислава Костова,
София, ул. А ксаков 11А, ет. 5, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 696/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9408/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Теодора Василева Златанова чрез
адвокат Йордан Йорданов, София, ул. Кораб
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планина 8, ет. 2, срещу Върховен касационен
съд, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 760/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
427/2018 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Георги Стоянов Георгиев чрез адвокат Орлин Боянов, Добрич, бул. Добруджа 26,
вх. Е, ап. 3, срещу Стоян Павлов Русев чрез
адвокат Мариана Бакалова, Добрич, ул. Ген.
К иселов 3, ет. 3, офис 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4054/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1249/2018 по описа на Окръжен съд
Варна , пода дена о т Р у мен К и ри лов Б орисов чрез адвокат Симеон Симеонов, Варна,
ул. Драгоман 43, ет. 1, срещу „ВМ Интернешанъл“ – ЕООД, Варна, район „Одесос“, ул. Девня 10, ет. 2, офис 4; „Булминерал“ – А Д (в
несъстоятелност), чрез синдика Янко Николов
Стоянов, Варна, бул. Сливница 28, и страна
синдик Янко Николов Стоянов, Варна, ул. Хаджи Стамат 32, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 863/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 3531/2017 по описа на А пелат ивен
съд София, подадена от Тодор Георгиев Манолов чрез адвокат Яника Апостолова, София,
бул. Шипченски проход 18, бл. Д, ет. 1, офис 107,
срещу Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 935/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 722/2018 по описа на Окръжен съд
Велико Търново, подадена от Ивайло Рангелов
Георгиев чрез адвокат К ирил Андреев, Велико Търново, ул. Васил Левски 15, ет. 9, срещу
„Новаджел“ – ООД, чрез адвокат Ива Петкова,
София, ул. Цар Калоян 8, ет. 2, офис 2.
Четвърто гражданско отделение, 1134/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 444/2018 по описа на Окръжен съд
Враца, подадена от Наталия Николаевна Генова – особен представител на А лександър Стоянов Генов чрез адвокат Мария Генова, Враца,
ул. Лукашов 14, ст. 5, срещу Бисерка Кънчева
Марчева чрез адвокат Петър Йотов Николов,
Варна, бул. Цар Освободител 44, ет. 4, ап. 6,
и страна Дирекция „Социално подпомагане“,
Враца, ул. Лукашов 1.
НА 30.10.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 649/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
921/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
София, ул. Света София 5, срещу „Хито“ – ООД,
чрез адвокат Николай Ганев, София, ул. Патриарх Евтимий 81.
НА 31.10.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4908/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3207/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от Анджелина Бончева Белчева, София,
ж.к. Бъкстон, ул. Симеон Радев 27, бл. 225, вх. А,
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ет. 4, ап. 12, срещу Валери Тодоров Димитров чрез адвокат А нгелина Тодорова, София,
ул. Позитано 39; Анюта Руменова Асенова чрез
адвокат Радостина Кучева, София, бул. Витоша 4,
ет. 3; Полина Руменова Асенова чрез адвокат
Радостина Ку чева, София, бул. Витоша 4, ет. 3;
„ИСА – Инженеринг“ – ЕООД, представлявано от едноличния собственик Румен Стоилов
Асенов чрез адвокат Радостина Ку чева, София,
бул. Витоша 4, ет. 3; Лидия Цветанова Димитрова чрез адвокат А нгелина Тодорова, София,
ул. Позитано 39.
Трето гражданско отделение, 2723/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
610/2017 по описа на А пелативен съд Пловдив,
подадена от А нита Стефчова Атанасова, Стара
Загора, бул. Цар Симеон Велик и 18, срещ у
„Авагайа Сиди“ – ЕА Д, чрез адвокат Меглена
Гунчева, Хасково, бул. България 142, вх. А, ет. 1;
„А лфа Инвестмънт 22“ – ЕООД, чрез адвокат
Магдалена Колева, Димитровград, ул. Цар Борис І № 7, ет. 2, офис 3.
Трето гражданско отделение, 4437/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6468/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Цент ра лна кооперативна банка“ – А Д, София, бул. Цариградско шосе 87,
срещу Калин Илиев Кузманов чрез адвокат
Георг и Въ лев, С офи я, ул. Ха н Аспару х 60,
ет. 3, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 582/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4126/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от А нтоанета Миткова Горанова чрез
адвокат Мариана Вергилова, София, ул. А лаби н 50А , е т. 2 , офис 17; Мари я на М и т кова
К ирушева чрез адвокат Мариана Вергилова,
София, ул. Алабин 50А, ет. 2, офис 17; Жоржета
Младенова Тодорова чрез адвокат Мариана Вергилова, София, ул. А лабин 50А, ет. 2, офис 17,
срещу Мариана Миткова Алексова чрез адвокат
Петър А лександров Тренев, София, ул. Г. С.
Раковски 110, ет. 5, ап. 5.
Трето гражданско отделение, 664/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1085/2018 по описа на А пелативен съд София,
пода дена о т „Марви к-Пъ с т р ог ор“ – ЕООД ,
чрез адвокат Евгени Иванов Ойсолов, София,
ул. Твърдишки проход 23, ет. 2, офис 6, срещу
държавата чрез министъра на финансите, София, ул. Г. С. Раковски 102.
Трето гражданско отделение, 763/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13871/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Стефан Динков Стефанов чрез адвокат Ивайло Юруков, София, бул. Витоша 1А,
Търговски дом, ет. 3, кантора 308, срещу Цвете
Иванова Паскалева чрез адвокат Елена Петрова, София, ул. Цар Иван Асен 2, ет. 2, ап. 2.
6541
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1,
чл. 189, ал. 1, чл. 192 и чл. 152, ал. 4 АПК съобщава, че по жалба на Любен Захариев Георгиев
и Идеал Едипов Мутишев, и двамата от Благоевград, против Решение № 395 по протокол
№ 15 от 28.12.2017 г. на Общинския съвет – Благоевград, в частта, с която общинският съвет е

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

определил размер на такса „Битови отпадъци“
за 2018 г. в раздел I, т. 1.4, 1.4А и 1.5А от Тарифата за конкретните размери на местните такси
и цени на услуги, предоставени от Община
Благоевград, към Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Благоевград, в Административния съд – Благоевград,
е образувано адм. дело № 724/2019 г., което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 11.10.2019 г. от 10 ч.
6697
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Бургас, на Наредба № 2 от 2019 г.
за поддържане и опазване на обществения ред
в община Поморие в частта на чл. 21, ал. 3 в
частта относно „...или упълномощено от него
длъжностно лице“ и чл. 23 в частта относно „...
или упълномощено от него длъжностно лице“,
приета с Решение № 1022 от 5.02.2019 г. на Общинския съвет – гр. Поморие. По оспорването
е образувано адм. д. № 1878/2019 г. по описа
на А дминистративния съд – Бу ргас, което е
насрочено за 10.10.2019 г. от 10,30 ч.
6750
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжна прокуратура – Бургас, на чл. 9 в
частта относно „...събиране и транспортиране“
и чл. 27, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 27, ал. 3 и
4, чл. 27, ал. 5 и 6 и чл. 68 от Наредбата за
управление на отпадъците на територията на
община Приморско, приета с Решение № 217
от 24.01.2017 г. на Общинския съвет – гр. Приморско. По оспорването е образувано адм. дело
№ 1883/2019 г. по описа на Административния
съд – Бургас, което е насрочено за 10.10.2019 г.
от 10,30 ч.
6751
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 181 от А ПК по препратка от
чл. 188 от АПК обявява, че е постъпил протест
на адв. Юлиян Дацев, пълномощник на „Рейсър
ауто“ – ЕООД, със съдебен адрес: София, ул. Аксаков № 28, ет. 2, срещу разпоредбата на чл. 34,
ал. 1 от Наредбата за управление на отпадъците
на територията на община Бобов дол в частта
относно въведеното изискване за притежаване
на съответното разрешение по чл. 67 от ЗУО
за извършване на дейности по събиране на
ИУМПС. По протеста е образувано адм. дело
№ 362/2019 г. по описа на Административния
съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито съдебно заседание на 9.10.2019 г. от 10 ч.
6724
А д м и н ис т р а т и вн и я т с ъд – Мон т а н а , н а
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
А ПК съобщава, че е образу вано а дм. дело
№ 386/2019 г. по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, против чл. 18,
т. 4 и чл. 55 от Наредбата за обществения ред
на територията на община Брусарци, приета с
Решение № 47 от 28.03.2012 г., изм. с Решение
№ 195 от 29.07.2013 г., с Решение № 408 от
25.09.2015 г., с Решение № 110 от 30.01.2017 г.,
с Решение № 264 от 29.11.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Брусарци, и с Решение № 300 от
19.06.2019 г. на Административния съд – Мон-
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тана. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана, ответник – Общинският
съвет – гр. Брусарци, и служебно конституирана
страна – Окръжната прокуратура – Монтана.
Административно дело № 386/2019 г. е насрочено за 11.10.2019 г. от 10 ч.
6752
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 2380 по описа за 2019 г. на
Административния съд – Пловдив, ХІІ състав,
по оспорване на областния управител на област Пловдив срещу Решение № 1459, взето с
протокол № 59 от 27.06.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Карлово. Ответник по жалбата е
Общ и нск и я т с ъвет – г р. К арлово. Дело т о е
насрочено за 25.10.2019 г. от 10 ч.
6753
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218 от ЗУТ съобщава, че по подадена от Цветелина Костадинова Персийска
от София жалба против Заповед № РА50-583
от 6.08.2018 г. на главни я архитект на Столична община, с която се одобрява проект за
ПР на ПИ с идентификатор 68134.1007.1850 по
КККР за създаване на нов УПИ ІІ-1850 – „За
жилищно строителство, обществено обслужване и подземен гараж“, в кв. 56, м. Кръстова
вада, район „Триадица“, и ПЗ за нов УПИ ІІ1850 – „За жилищно строителство, обществено
обслужване и подземен гараж“, в кв. 56, м.
Кръстова вада, район „Триадица“, е образувано
административно дело № 8309/2019 г. по описа
на Административния съд – София-град, ІІ отделение, 48 състав, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 28.10.2019 г. от
10 ч. Заинтересованите страни, които считат, че
актът е благоприятен за тях, могат да поискат
да бъдат конституирани по настоящото дело в
едномесечен срок от датата на обнародване, за
което следва да подадат нарочни молби, които да
се докладват на съдия-докладчика за преценка
за конституиране.
6725
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжна прокуратура – Стара
Загора, с който са оспорени отделни разпоредби
на подзаконов нормативен акт – чл. 15, ал. 2;
чл. 15, ал. 3 и 4; чл. 15, ал. 5 и 6; чл. 33, ал. 1 в
частта относно „…събиране, …транспортиране…“;
чл. 76, ал. 2, пр. 1 и ал. 3, пр. 1 от Наредбата
за управление на отпадъците на територията
на община Чирпан, по което е образувано адм.
дело № 551/2019 г. по описа на А дминистративния съд – Стара Загора, и е насрочено за
7.11.2019 г. от 10,30 ч.
6726
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, че по постъпила жалба с предмет на
оспорване разпоредбата на чл. 44 от Наредба
№ 2 за опазване на обществения ред на Община
Димитровград е образувано адм. д. № 893/2019 г.
по описа на А дминистративния съд – Хасково,
насрочено за 6.11.2019 г. от 10 ч.
6754
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Софийският градски съд, гражданско отделение, ІІ-Д въззивен състав, съобщава, че е образувано адм.д. № 673/2000 г. по жалба относно
възстановяване на имот по ЗОСОИ, заведено от
Стоил Филипов Митов и др. срещу мълчалив
отказ на областния управител на област София
по административна преписка с рег. № РД-0700-4915/23.12.1999 г., който като жалбоподател
по делото следва да се яви в открито съдебно
заседание на 21.02.2020 г. от 14,30 ч. в сградата
на Софийския градски съд на бул. Витоша № 2.
6715
Окр ъж н и я т с ъд – Бу рг ас , на основа н ие
чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 177/2019 г. по описа на съда по
предявено на 6.02.2019 г. мотивирано искане на
Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество с правно основание по чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ. Ищецът – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ),
БУЛСТАТ 131463734, със съдебен адрес – Бургас,
ул. Филип Кутев № 26А, с Решение № 146 от
4.02.2019 г. на КПКОНПИ е предявил против
ответниците Красимир Пелаев Якимов и Марияна Миткова Георгиева искове за отнемане
в полза на държавата на имущество на обща
стойност 145 590,56 лв., за което не са установени
законни източници на средства, както следва:
I. От Красимир Пелаев Якимов на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 19 908,57 лв.:
Сумата в размер 8923,57 лв., представляваща
парични средства, иззети с протокол за претърсване и изземване от 30.08.2016 г. по досъдебно
производство № 251БОП-02/2016 г., по описа на
ТБ „БОП“ – Бургас, на съхранение в банкова
касетка „Общинска банка“ – клон Бургас.
Сумата в размер 3055 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит № 13726493 по
разплащателна сметка в левове с № 13147314 в
„Банка ДСК“ – АД, с титуляр Красимир Пелаев Якимов.
Сумата в размер 480 лв., представляваща
постъпила сума от трето лице през 2009 г. по
разплащателна сметка в левове с № 13147314 в
„Банка ДСК“ – АД, с титуляр Красимир Пелаев Якимов.
Сумата общо в размер 6830 лв., представляваща касови вноски по сметка в левове с IBAN
BG39UNCR70001522649205 в банка „УниКредит
Булбанк“ – А Д, с титуляр Красимир Пелаев
Якимов.
Сумата в размер 330 лв., представляваща
касови вноск и по кар това смет ка в левове
по издадена кредитна карта „Виза“ с IBA N
BG61R ZBB9155408253090 0 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Красимир Пелаев
Якимов.
Сумите общо в размер 290 лв., представляващи касови вноски по картова сметка в левове
по издадена кредитна карта „Райкарт“ с IBAN
BG36R ZBB91551082530967 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Красимир Пелаев
Якимов.
ІІ. От Марияна Миткова Георгиева на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 124 781,99 лв.:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.602.323.1.100 съгласно схема № 15-
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299908/22.06.2016 г. по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрена
със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 14, вх. 5, ет. 2, апартамент – ляв,
намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.602.323,
с предназначение: жилищно, апартамент на
едно ниво с площ по документи 78,46 кв. м,
състоящ се от две спални, хол, кухня, тоалетна
и антре, при съседни самостоятелни обекти в
сградата, на същия етаж: обект с идентификатор 07079.602.323.1.101 и обект с идентификатор
07079.602.323.1.126, под обекта: имот с идентификатор 07079.602.323.1.97, над обекта: имот с
идентификатор 07079.602.323.1.103, прилежащи
части: избено помещение № 4 с площ 2,87 кв. м
и 0,702 кв. м ид.ч. от общите части на сградата,
както и съответните идеални части от правото на
строеж върху терена, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 77,
том 2, рег. № 2107, дело № 244 от 27.06.2016 г.
по описа на нотариус рег. № 133, акт № 7, том
25, дело № 4120, вх. рег. № 8420 от 27.06.2016 г.
по описа на Службата по вписванията – Бургас.
Данъчната оценка на продавания недвижим
имот е 49 658,40 лв. Пазарна стойност към
настоящия момент – 119 700 лв.
Товарен автомобил „Фиат Дукато“ с рег.
№ А9553ММ, рама ZFA 2300 0006 208260, двигател 814043S3519885, цвят – бял, с дата на първоначална регистрация – 31.01.2002 г., с пазарна
стойност към настоящия момент – 1200 лв.
Сумата в размер 320 лв., внесена на каса
от Марияна Миткова Георгиева по сметка с
IBAN BG14CECB979040G8948400 в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с титуляр Марияна
Миткова Георгиева.
С у м а т а в р а з м е р 0 , 2 3 л в., п р е д с т а в л я ваща платени ли х ви по сметка с IBA N
BG14CECB979040G8948400 в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Марияна
Миткова Георгиева.
С у м а т а в р а з м е р 35 61 ,76 л в . , п р е д с т а в л я в а щ а к ас ови вно с к и в с ме т к а с I BA N
BG98BPBI79371023612601 в „Юробанк България“ – А Д, с титуляр Марияна Миткова Георгиева.
ІІІ. От Марияна Миткова Георгиева на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и с
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 900 лв:
Сумата в размер 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № А
7668 МА, с рама VSX000073R4087198, двигател
C14NZ02Y07896, цвят – синьо-зелен металик.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 11.11.2019 г. от 14 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление т ретите
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.
6755
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3. – Управителният съвет на Университетски
спортен клуб – МГУ „Св. Иван Рилски“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
годишно изборно събрание на членовете на клуба
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на 2.10.2019 г. в 11 ч. (регистрацията започва в
10 ч.) в зала 301 на Минния факултет – София,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на УС; 2. отчет за дейността на контролния
съвет; 3. изменение и допълнение на устава;
4. освобождаване на председателя и членовете
на управителния съвет; 5. освобождаване на
председателя и членовете на контролния съвет;
6. избор на председател и членове на управителния съвет; 7. избор на председател и членове
на контролния съвет; 8. приемане на бюджета
за 2019 г.; 9. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
6797
3. – Управителният съвет на Националната
асоциация на българските оптометристи и оптици („НАБОО“) – София, на основание чл. 17
от устава на НАБОО и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо отчетно събрание на асоциацията
на 6.10.2019 г. в 10 ч. в Зала „София“, Конферентен
център „Грами“, хотел „Грами“, с адрес: София,
бул. Александър Малинов № 79Г, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на НАБОО
през 2018 г.; 2. одобрение на годишния финансов
отчет на НАБОО за 2018 г.; 3. приемане и одобрение на проектобюджета на НАБОО за 2019 г.;
4. изменение на устава на НАБОО; 5. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6710
1. – Управителният съвет на ЮЛНЦ „Сдружение на студентите по индустриално инженерство
и мениджмънт“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението
свиква по предвидения в ЗЮЛНЦ ред годишно
общо събрание на 13.10.2019 г. в 10 ч. в София,
ж.к. Студентски град, бл. 33, ет. 5, офис 5, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението през 2019
г.; 2. доклад на сдружението за финансовото
състояние на сдружението през 2019 г.; 3. освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на управителния съвет на сдружението
и председателя на сдружението; 4. избор на нов
управителен съвет на сдружението и нов председател на сдружението; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 23, ал. 1 от устава общото събрание ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред, са
на разположение на членовете на общото събрание в офиса на сдружението по седалището
и адреса на управление.
6798
9. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение Спортен клуб по
художествена гимнастика „Море“ – Бургас“ на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 4 и сл. от
устава на сдружението свиква общо събрание на
сдружението на 30.09.2019 г. в 17 ч. в седалището
на сдружението: Несебър, ж.к. Младост, бл. 47,
ап. 14, при следния дневен ред: 1. приемане на
доклад по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ за 2018 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет за 2018 г.;
3. приемане на изменения и допълнения в устава
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на сдружението; 4. освобождаване на членове на
УС; 5. избиране на нов УС; 6. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
6702
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„ А мери к а нск и у н и верси т е т в Бъ л г ари я“ –
Благоевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 12 и 13.10.2019 г. в
9 ч. в Благоевград, в сградата на АУБ, Благоевград, при следния дневен ред: 1. приемане
на одитираните финансови отчети към 30 юни
2019 г.; 2. приемане на планове за финансовата
дейност и развитието; 3. приемане на решения
и политики за академичната дейност; 4. приемане на вътрешни политики и правилници; 5.
приемане на дарения и субсидии; 6. приемане
на решения за извършване на разпоредителни сделки с имуществото на сдружението; 7.
промяна в състава на настоятелството, съвета
на директорите и изпълнителната комисия; 8.
промяна в устава на сдружението; 9. освобождаване на зам.-председателя на общото събрание
и избор на зам.-председател на общото събрание; 10. освобождаване на зам.-председателя на
изпълнителната комисия; 11. освобождаване на
президента и избор на президент на сдружението; 12. избор на първи заместник-ректор по
академичната дейност; 13. избор на нов главен
финансов директор; 14. освобождаване на Иван
Манев Манев като управител на „Америкън
Юнивърсити Сървисис Кампъни“ – ЕООД, и
избор на нов управител на дружеството; 15.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и се провежда, ако присъстват поне девет
настоятели.
6758
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Крачка напред“, Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 1.11.2019 г. в 10 ч. в седалището на сдружението във Велико Търново,
ул. Княз Дондуков-Корсаков № 2, при дневен
ред: промени в устава на сдру жението; УС
предлага на ОС да бъдат приети предложените
изменения на устава. Материалите по дневния
ред за събранието се оставят на разположение
на членовете на сдружението в канцеларията
на седалището му. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание се
отлага с един час по-късно, при същия дневен
ред и се счита за законно независимо от броя
на явилите се членове.
6757
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16. – Управителният съвет на „Българска
асоциация на учебните центрове по автомобилизъм“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25,
ал. 1 от устава и протокол от заседание на
управителния съвет на сдружението свиква общо
събрание на 2.11.2019 г. в 11 ч. във Велинград,
бул. Съединение № 50, в конферентната зала
на грандхотел „Велинград“, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружението
през изминалия период; 2. приемане на нови
и освобождаване на стари членове; 3. промени
в устава на сдружението, свързани с промяна
броя на членовете на управителния съвет, премахване на контролния съвет, освобождаване
на членовете им; 4. избор на нов управителен
съвет; 5. промяна на адреса на управление на
сдружението; 6. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на
сдружението общото събрание се отлага с един
час, след което се провежда независимо от броя
на присъстващите членове.
6756
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел с наименование „Музикално
сдружение „Емануил Манолов“, Габрово, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава
на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 29.10.2019 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението – Габрово, ул. Райчо Каролев
№ 18, ет. 5, ап. 12, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на настоящия управителeн съвет
на сдружението; 2. избор на нов управителен
съвет на сдружението; 3. промяна на устава на
сдружението; 4. други въпроси.
6810
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Карате клуб – Приста“ – Русе,
на основание чл. 11 от устава на сдружението
и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 23.10.2019 г. в 10 ч. в Русе, пл. Хан Кубрат
№ 1, ет. 6, офис 4, при следния дневен ред: 1.
промени в начина на управление на сдружението; предложение за решение – сдружението
да се управлява от едно лице – управител; 2.
приемане на годишните финансови отчети на
сдружението за 2017 и 2018 г.; 3. приемане на
нов устав на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6689
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация и инвестиции прави следната поправка в свое Решение № 876 от 22.07.2019 г. на
Надзорния съвет (ДВ, бр. 62 от 2019 г.): думите
в т. 5 „240 лв.“ да се четат „360 лв.“.
6812
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