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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 27 септември 2019 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за ратифициране на Споразумението между Европейската инвестиционна банка и правителството на
Република България за вноска във Фонда на Инициативата за икономическа
устойчивост

 Решение за промяна в състава на
Комисията по културата и медиите
 Решение за попълване състава на Комисията по енергетика

2

 Закон за ратифициране на Анекс към
Рамковото споразумение за Проект
„Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на
превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството
на културата на Република България към проекта за периода 1 януари
2019 г. – 31 декември 2020 г., подписан
от българската страна на 14 декември
2018 г. в София

2

 Решение за промяна в състава на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства
около случая с източване на информация от електронната база данни на
Националната агенция за приходите

3

 Решение за промяна в състава на
постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония

3

 Решение за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива

3

 Решение за промяна в състава на
постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз

3

 Решение за попълване състава на
постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
 Решение за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация
на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие

4

4

Президент на Републиката
 Указ № 219 за назначаване на полков
ник Красимир Александров Станчев на
длъжността началник на Националната служба за охрана и удостояването му
с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 30 септември 2019 г.

4
4

4

Министерски съвет
 Постановление № 237 от 24 септември 2019 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 г. за осигуряване
на преподаватели по български език
и литература в чуждестранни висши
училища
5
 Постановление № 238 от 24 септември 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с Постановление № 300 на Министерския съвет
от 2010 г.
6
 Постановление № 239 от 24 септември 2019 г. за одобряване на допълнителни разхoди по бюджета на Министерството на външните работи
за 2019 г.
6
 Постановление № 240 от 24 септември 2019 г. за създаване на Национален
механизъм за мониторинг на борбата
с корупцията и организираната пре
стъпност, съдебната реформа и върховенство на закона и на Съвет за координация и сътрудничество
7
 Постановление № 241 от 24 септември 2019 г. за приемане на Методика
за определяне на линията на бедност
за страната
10
 Постановление № 242 от 24 септември 2019 г. за приемане на Наредба за
формата, съдържанието, сроковете,
реда и начина за представяне на ин-

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

формация по чл. 8, ал. 1 от Закона за
финансовото управление и контрол в
публичния сектор
12
Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 2011 г. за условията и
реда за получаване на разрешение за
съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по
дентална медицина и снабдяването
им с лекарствени продукти
15
Министерство
на земеделието, храните и горите
 Наредба за изменение на Наредба № 4
от 2015 г. за прилагане на мярка 11
„Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.
18
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Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
Министерство
на вътрешните работи
Министерство
на околната среда и водите
 Наредба за изменение на Нaредба
№ 40 от 2004 г. за условията и реда за
извършване на автомобилен превоз на
опасни товари
18
Комисия за енергийно
и водно регулиране
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на
електрическа енергия към преносната
или към разпределителните електрически мрежи
18

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 220
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между Европейската инвестиционна банка и
правителството на Република България за
вноска във Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост, приет от 44-то Народно
събрание на 18 септември 2019 г.
Издаден в София на 20 септември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
Европейската инвестиционна банка и прави
телството на Република България за вноска
във Фонда на Инициативата за икономическа
устойчивост
Член единствен. Ратифицира Споразумението между Европейската инвестиционна
банка и правителството на Република България за вноска във Фонда на Инициативата
за икономическа устойчивост, подписано в
София на 27 май 2019 г. и в Люксембург на
5 юни 2019 г.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 18 септември 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7237

УКАЗ № 221
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Анекс към Рамковото споразумение за Проект „Традуки“
относно подкрепа и посредничество за проекти
в областта на превода в Югоизточна Европа
и присъединяването на Министерството на
културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември
2020 г., подписан от българската страна на
14 декември 2018 г. в София, приет от 44-то
Народно събрание на 20 септември 2019 г.
Издаден в София на 20 септември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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ЗАКОН

за ратифициране на Анекс към Рамковото
споразумение за Проект „Традуки“ относно
подкрепа и посредничество за проекти в
областта на превода в Югоизточна Европа
и присъединяването на Министерството на
културата на Република България към проек
та за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември
2020 г., подписан от българската страна на
14 декември 2018 г. в София
Член единствен. Ратифицира Анекса към
Рамковото споразумение за Проект „Традуки“
относно подкрепа и посредничество за проекти
в областта на превода в Югоизточна Европа
и присъединяването на Министерството на
културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. – 31 декември
2020 г., подписан от българската страна на
14 декември 2018 г. в София.
За кон ът е п риет о т 44-т о Народно съб
ра ние на 20 сеп т ем ври 2019 г. и е подпечата н с офиц иа лни я печат на Народно т о
събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7271

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Временната анкетна
комисия за изясняване на всички факти и
обстоятелства около случая с източване на
информация от електронната база данни на
Националната агенция за приходите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3, чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 и чл.
37, ал. 4 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Явор Руменов Божанков
като член на Временната анкетна комисия за
изясняване на всички факти и обстоятелства
около случая с източване на информация от
електронната база данни на Националната
агенция за приходите.
2. Избира Жельо Иванов Бойчев за член на
Временната анкетна комисия за изясняване на
всички факти и обстоятелства около случая с
източване на информация от електронната база
данни на Националната агенция за приходите.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 20 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7326

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната деле
гация на Народното събрание в Парламен
тарната асамблея по франкофония
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Маргарита Николаева Николова като член на постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея по франкофония.
2. Избира Йордан Апостолов Апостолов
за член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея
по франкофония.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 20 септември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7327

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на по
стоянната делегация на Народното събрание
в Парламентарното измерение на Централно
европейската инициатива
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Николай Веселинов Александров като член и ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в
Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива.
2. Избира Валери Симеонов Симеонов за
член и ръководител на постоянната делегация на
Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 20 септември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7328

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на постоянната де
легация на Народното събрание в Интер
парламентарния съюз
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
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4
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РЕШИ:
1. Освобождава Десислав Славов Чуколов
като член на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз.
2. Избира Александър Маиров Сиди за
член на постоянната делегация на Народното
събрание в Интерпарламентарния съюз.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 20 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7329

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на постоянната делега
ция на Народното събрание в Парламентар
ната асамблея на Процеса за сътрудничество
в Югоизточна Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Евгени Генчев Будинов за заместващ представител в постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Процеса за сътрудничество в
Югоизточна Европа.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 20 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7330

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на
постоянната делегация на Народното събра
ние в Интерпарламентарната асамблея по
православие
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Волен Николов Сидеров
като член и ръководител на постоянната
делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие.
2. Избира Милен Василев Михов за член
и ръководител на постоянната делегация на
Народното събрание в Интерпарламентарната
асамблея по православие.
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Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 20 септември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7331

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по кул
турата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Донка Димова Симеонова като член на Комисията по културата и
медиите.
2. Избира Анастас Маринов Попдимитров
за член на Комисията по културата и медиите.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 20 септември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7332

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по енер
гетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 1 и 3 и чл. 23, ал. 4 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Избира Донка Димова Симеонова за член
на Комисията по енергетика.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 20 септември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7333

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 219
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 8,
ал. 5 и чл. 7, т. 3 от Закона за Националната
служба за охрана
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам полковник Красимир Александров Станчев на длъжността началник на
Националната служба за охрана и го удостоявам с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 30 септември 2019 г.
Издаден в София на 20 септември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
7300

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 44 на Министерския съвет от 2019 г. за
осигуряване на преподаватели по български
език и литература в чуждестранни висши
училища (ДВ, бр. 23 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Държавните висши у чилища в
Република България и научните институти
на Българската академия на науките, които
имат акредитация в професионално направление „Филология“ от област на висшето
образование „Хуманитарни науки“ и имат
сключено споразумение с Министерството
на образованието и науката, командироват
преподаватели по български език и литература
в чуждестранни висши училища.“
§ 2. В чл. 3 след думите „висше училище“
се добавя „или на директора на съответния
научен институт“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите „висше училище“ се
добавя „или в научен институт“.
2. В т. 2 след думите „степен „магистър“
се добавя „от професионално направление
„Филология“.
§ 4. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Обявлението се публикува на интернет
страниците на Министерството на образованието и науката, на държавните висши училища
и на научните институти по чл. 2.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „или до директора на съответния научен институт“.
2. В ал. 2 след думата „училище“ се поставя запетая, добавя се „съответно научният
институт“ и се поставя запетая.
§ 6. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
„(2) В състава на комисията по ал. 1 се
включват служители на Министерството на
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образованието и науката, преподаватели в
държавните висши училища и научните институти по чл. 2.“
§ 7. В чл. 11, ал. 1, т. 3 след думата „училище“ се поставя запетая и се добавя „съответно
от директора на научния институт“.
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството на образованието и
науката осигурява чрез трансфер на държавните висши училища, съответно на научните
институти по чл. 2, финансови средства за
обезпечаване на разходите по реда на раздел II
на глава трета и по реда на чл. 19, ал. 4 и
чл. 20, ал. 4 от Наредбата за дългосрочните
командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г.,
бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от
2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г.,
бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г.,
бр. 13, 62 и 82 от 2013 г., бр. 36, 40, 56 и 94 от
2015 г., бр. 45, 51 и 68 от 2017 г. и бр. 23 и 49
от 2019 г.), основни трудови възнаграждения
и осигурителни вноски на командированите
преподаватели.“
2. В ал. 2 думите „командировъчни пари“
се заменят с „разходите по ал. 1“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Министърът на образованието и науката може да осигурява финансови средства
за учебна литература, помагала и материали,
включително за разходи за транспортирането
им, в размер до 1500 лв. за академична година за един командирован преподавател в
чуждестранно висше училище. Разходите се
предоставят чрез трансфер на държавните вис
ши училища и научните институти по чл. 2.“
§ 9. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Министерството на образованието
и науката, държавните висши училища и научните институти по чл. 2 извършват проверка
на дейността на преподавателите по български
език и литература в чуждестранните висши
училища.“
Заключителна разпоредба
§ 10. В Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление
№ 252 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44 от
2001 г.; попр., бр. 51 от 2001 г.; изм. и доп.,
бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и
86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14
от 2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г., бр. 29, 43,
79 и 93 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 13, 62
и 82 от 2013 г., бр. 36, 40, 56 и 94 от 2015 г.,
бр. 45, 51 и 68 от 2017 г. и бр. 23 и 49 от 2019 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 36 ал. 2 се изменя така:
„(2) Българските преподаватели в чуждестранни висши училища се командироват от
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ректора на българско висше училище или от
директора на научен институт в Българската
академия на науките.“
2. В чл. 37, ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) При необходимост министърът на образованието и науката, ректорът на висшето
училище или директорът на научния институт
може:“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7318

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване
съответствието на играчките, приета с По
становление № 300 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 95 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 14
от 2015 г., бр. 31 от 2016 г. и бр. 78 и 87 от
2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В § 2 от допълнителните разпоредби
накрая се поставя запетая и се добавя „Директива (ЕС) 2018/725 на Комисията за изменение,
с цел адаптиране към техническия прогрес,
на част III, точка 13 от приложение II към
Директива 2009/48/ЕО, по отношение на хром
(VI) (OB, L 122 от 17 май 2018 г., стр. 29 – 31)“.
§ 2. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2 и
чл. 58, ал. 1, т. 1 и ал. 2, в т. 9 „Детски играчки, предназначени за връзване над люлка,
детско креватче или детска количка“ думите
„Отстранете тази играчка, когато детето от
пълзяща поза започва да се изправя, за да
се избегне нараняване чрез заплитане“ се
заменят с „Отстранете тази играчка, когато
детето започва да се опитва да се повдигне на
своите ръце и колене в положение за пълзене,
за да се избегне възможно нараняване чрез
заплитане“.
§ 3. В приложение № 8 към чл. 59, ал. 1,
на ред „хром (VI)“ числото „0,2“ се заменя
с „0,053“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 3, който влиза в сила от
18 ноември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7319
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разхoди по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2019 г. в размер до 178 508 лв., в т.ч.
по показател „Персонал“ 6983 лв., във връзка
с повишаване на класа на консулството на
Република България в Кралство Испания,
ръководено от консулско длъжностно лице,
със седалище в гр. Барселона и с консулски
окръг, обхващащ територията на автономните
области Каталуния и Арагон, в Генерално
консулство с консулски окръг, обхващащ територията на автономните области Каталуния
и Арагон, с ръководител генерален консул.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Управление на
задграничните представителства и подкрепа
на българските граждани в чужбина“, по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2019 г.
(2) Със сумата в размер до 171 525 лв. да
се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 3. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши съответните
промени по бюджета за 2019 г. на базата на
фактически извършен разход и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7337
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за създаване на Национален механизъм за
мониторинг на борбата с корупцията и ор
ганизираната престъпност, съдебната рефор
ма и върховенство на закона и на Съвет за
координация и сътрудничество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Създава Национален механизъм за
мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа
и върховенство на закона.
Чл. 2. Националният механизъм за мониторинг има за цел запазване на постигнатия
напредък, продължаване на наблюдението на
национално ниво и докладване пред обществеността по показателите:
1. върховенство на закона;
2. съдебна реформа;
3. борбата с корупцията по високите етажи
на властта и в по-общ план, и
4. борбата с организираната престъпност.
Чл. 3. (1) Създава Съвет за координация
и сътрудничество, наричан „съвета“, за осъществяване на Националния механизъм за
мониторинг чрез осигуряване на координация
в сферата на изпълнителната власт, сътрудничество и диалог с други държавни органи
и с неправителствените организации и чрез
цялостното проследяване и единно докладване
за постигнатия напредък по изпълнението на
мерки и дейности по показателите по чл. 2.
(2) Съветът осъществява дейността си при
спазване на принципите за разделение на
властите и независимост на съдебната власт,
както и на другите конституционно и законово
установени принципи и правила.
(3) Съветът не осъществява контрол върху дейността на държавните органи и на
членовете си и под никаква форма не може
да осъществява намеса в независимостта на
съдебната власт.
(4) Участието в съвета на органите, които
са извън изпълнителната власт, е на доброволен принцип и е израз на сътрудничество
и диалог между властите.
(5) В дейността на съвета като наблюдатели
участват представители на неправителствени
организации, наричани „Граждански съвет“.
Чл. 4. (1) Съветът:
1. отчита напредъка и изпълнението на
мерки и дейности по показателите по чл. 2
чрез представената информация от компетентните органи;
2. обсъжда конкретни въпроси и затруднени я, възник на ли при изпълнението на
мерките и дейностите по показателите по
чл. 2, и координира взаимодействието между
отговорните институции;
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3. обсъжда предложения за предприемане
на последващи действия и мерки по показателите по чл. 2, включително законодателни
промени.
(2) Съветът отчита дейността си пред обществеността, като в срок до 7 дни след всяко
заседание публикува на интернет страниците
на Министерския съвет, Висшия съдебен
съвет и на Министерството на правосъдието
протоколите с обсъж дани ята, изразените
становища и приетите решения и доклад за
напредъка по изпълнението на мерките и
дейностите по показателите, а при провеждане
на извънредни заседания – протоколите от
тях с обсъжданията, изразените становища
и приетите решения.
(3) Съветът представя годишен доклад за
дейността си пред Министерския съвет и
Висшия съдебен съвет. Заместник министърпредседателят внася доклада пред Министерския съвет, а представляващият Висшия
съдебен съвет внася доклада пред Висшия
съдебен съвет. Докладът се оповестява и по
реда на ал. 2.
Чл. 5. (1) В изпълнение на своите правомощия съветът приема с решение доклада
относно напредъка и изпълнението на мерки
и дейности по показателите по чл. 2 на база
представената информация от компетентните
органи.
(2) Съветът може да приема решения за
координиране на взаимодействието между
институциите, представени в съвета, и да изразява становище за изпълнение на последващи
действия и мерки по показателите по чл. 2.
(3) Съветът може да създава работни групи на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за
администрацията.
(4) Решенията се вземат с консенсус, а
при липса на такъв – с мнозинство повече
от половината от състава на съвета.
Чл. 6. (1) Съветът се състои от двама съ
председатели, заместник-председател и членове. Съпредседатели на съвета са заместник
министър-председателят с ресор „правосъдие“
и представляващият Висшия съдебен съвет. Заместник-председател е министърът на
правосъдието, който в отсъствие на заместник
министър-председателя с ресор „правосъдие“
изпълнява неговите функции.
(2) Членове на съвета са:
1. председателят на Върховния касационен
съд;
2. председателят на Върховния административен съд;
3. главният прокурор на Република България;
4. главният инспектор в Инспектората към
Висшия съдебен съвет;
5. председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество;
6. министърът на вътрешните работи;
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7. министърът на финансите.
(3) Член на съвета, както и представляващият Висшия съдебен съвет и министърът
на правосъдието могат да бъдат замествани
от оправомощен от тях представител на съответната институция.
(4) Съпредседателите на съвета:
1. представляват заедно съвета;
2. ръководят заседанията на съвета, определят дневния ред и насрочват извънредни
заседания на съвета;
3. съвместно с министъра на правосъдието
организират и координират изпълнението на
решенията на съвета.
(5) За всяко заседание на съвета чрез секретариата се отправя покана за участие до
председателя на Комисията по правни въпроси
към Народното събрание и до председателите
на парламентарните групи. Председателите
на парламентарните групи могат да посочат
по един представител – народен представител
или експерт.
Чл. 7. (1) Членовете на Гражданския съвет
осъществяват гражданско наблюдение върху
постигнатия напредък и изпълнението на мерките и дейностите по посочените показатели,
като дават становища и правят предложения
пред съвета за повишаване на ефективността.
(2) Членовете на Гражданския съвет могат да присъстват на заседанията на съвета.
Членовете на Гражданския съвет могат да
взаимодействат с други неправителствени организации и с обществеността и да представят
техни становища по показателите по чл. 2.
(3) Членовете на Гражданския съвет получават материалите, предназначени за заседанието, не по-късно от срока, предвиден за
членовете на съвета.
(4) Членове на Гражданския съвет са представители на юридически лица с нестопанска
цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, които най-малко 5
години са работили активно и имат доказан
опит в областта на превенцията и противодействието на корупцията или съдебната
реформа, и представители на организациите
на работодателите, признати на национално
равнище.
(5) Гражданският съвет включва до 8 членове. Петима от членовете са представители
от професионалните организации на съдиите,
прокурорите и следователите, един представител на организация с опит в областта на
превенцията и противодействието на корупцията, един представител на организация с опит
в съдебната реформа и един представител на
организациите на работодателите, признати
на национално равнище.
(6) Участието в Гражданския съвет е на
ротационен принцип.
(7) Ротацията на членовете на Гражданския
съвет с изключение на членовете, които са
представители на професионалните организа-
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ции на съдиите, прокурорите и следователите,
се извършва на една година, като при нея се
заместват представителите на организацията
с опит в областта на превенцията и противодействието на корупцията, на организацията с
опит в съдебната реформа и на организацията
на работодателите, признати на национално
равнище, освен когато няма подадени нови
заявления за участие.
(8) Два месеца преди изтичането на едногодишния срок на интернет страницата на
Министерството на правосъдието се отправя
покана за участие на нови членове в Гражданския съвет, като в нея се посочва и срок
за подаване на документи за участие, който
не може да бъде по-кратък от 14 дни.
(9) Ротацията се провежда, в случай че
заявленията за участие са подадени от кандидати, които отговарят на критериите по ал. 4 и
към момента на подаването на заявленията за
участие не са членове на Гражданския съвет.
(10) За участие в ротацията се подава съответен формуляр, утвърден от съпредседателите
на съвета. Документите за участие се подават
до секретариата на съвета.
(11) Комисия в състав трима членове, определени от министъра на правосъдието, в
двуседмичен срок от изтичането на срока за
подаване на документите извършва проверка
за съответствие с условията по ал. 4. Протоколът от заседанието на комисията се обявява
на интернет страницата на Министерството
на правосъдието. Протоколът задължително
съдържа и резултатите от проверката, датата,
мястото и часа на провеждането на жребия,
в случай че такъв следва да се проведе. На
допуснатите до участие се изпращат и индивидуални съобщения.
(12) В случай че подадените заявления са
повече от предвидения в ал. 5 брой членове и
отговарят на условията по ал. 4, се провежда
жребий. Жребият се провежда от комисията,
като могат да присъстват членове на Гражданския съвет, както и допуснатите до участие.
(13) Поименният състав на Гражданския
съвет се определя със заповед на съпредседателите на съвета.
Чл. 8. (1) Министърът на правосъдието определя секретар на съвета, който организира
и обезпечава провеждането на заседанията.
(2) Съветът се подпомага организационно-технически от дирекция „Стратегическо
развитие и програми“ на Министерството на
правосъдието, която изпълнява функциите на
секретариат.
Чл. 9. (1) Органите, на които Конституцията и/или друг нормативен акт възлага
изпълнението на политики, мерки или дейности по показателите по чл. 2, предоставят
необходимата информация за осъществяване
на националния механизъм за мониторинг при
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спазване на изискванията за нормативно защитените тайни, както и предложения за нови
дейности и мерки, в случай че имат такива.
(2) Информацията се предоставя при възможност с аналитична част.
Чл. 10. (1) В съответствие с конституционно и законово установените им правомощия
държавните органи предоставят информация
относно дейности и мерките, които изпълняват
по съответния показател:
1. Висшият съдебен съвет чрез пленума
или съответната колегия – за реформата на
съдебната система;
2. Инспекторатът към Висшия съдебен
съвет – за дейност та си и изпълняваните
мерки за подобряване на практическото си
функциониране;
3. Министерството на правосъдието – за
предприетите законодателни инициативи в
сферата на съдебната реформа и на борбата
с организираната престъпност и корупцията,
както и за регулярното изготвяне на докладите,
отчитащи изпълнението на Актуализирана
стратегия за продължаване на реформата в
съдебната система, тяхното обсъждане и приемане от съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата
в съдебната система и публикуването им на
интернет страницата на съвета;
4. Прокуратурата на Република България – за противодействие на корупцията и
организираната престъпност при спазване на
разпоредбите на Наказателно-процесуалния
кодекс;
5. Върховният касационен съд – обобщена
информация за постановените присъди, а Министерството на правосъдието – за изпълнението на наказанията, по делата за корупция
и организираната престъпност;
6. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придоби т о т о им у щес т во – за п ревенц и я та и
противодействието на корупцията и отнемане
на незаконно придобито имущество в полза
на държавата;
7. М и н ис т ерс т во т о на фи на нси т е – за
изпълняваните мерки по превенция в Националната агенция за приходите и Агенция
„Митници“ и за изпълнението на действията и
мерките, свързани с превенция на корупцията,
от Плана за действие и мерките, насочени
към подобряване на системата за обществени
поръчки в Република България;
8. Министерството на вътрешните работи – за противодействието на организираната
престъпност и за изпълняваните мерки по
превенция на корупцията в министерството;
9. Националният съвет по антикорупционни политики – за изпълняваните политики
и мерки по превенция и противодействие на
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корупцията по ниските етажи на властта и
за изпълнението на мерки от стратегията за
превенция и противодействие на корупцията;
10. Главният инспекторат към Министерския съвет – за превенцията и противодействие на корупцията по ниските етажи на
властта и за резултатите от реформата за
укрепване на вътрешните инспекторати в
държавната администрация;
11. Националният институт по правосъдието – за провежданите обучения за превенция
и противодействие на корупцията и за противодействието на организираната престъпност.
(2) Публичното отчитане на напредъка по
изпълнението на Националната стратегия за
превенция и противодействие на корупцията се
осъществява от Националния съвет по антикорупционни политики, а на Актуализираната
стратегия за продължаване на реформата в
съдебната система – от съвета по прилагане на
Актуализираната стратегия за продължаване
на реформата в съдебната система.
(3) За целите на осъществяване на националния механизъм за мониторинг и представяне пред обществеността на едно място на
информация по всички показатели на съвета
се предоставя обобщена информация за напредъка по изпълнението на Националната
стратегия за превенция и противодействие на
корупцията и по Актуализираната стратегия
за продължаване на реформата в съдебната
система.
Чл. 11. (1) Съвет ът провеж да редовни
заседания на всеки три месеца в първия понеделник на съответния месец от 14,00 ч. в
сградата на Министерския съвет. В случай
че първият понеделник на съответния месец
е неработен ден, заседанието се провежда в
следващия работен понеделник.
(2) Извънредни заседания се провеждат по
инициатива на съпредседателите, по искане на
1/3 от състава на съвета или по инициатива
на 1/3 от членовете на Гражданския съвет.
(3) При свикване на извънредно заседание
задължително се посочват въпросите, които
ще се обсъждат, и членовете на съвета, които
ще докладват по тях. Заседанието се насрочва
в срок до 14 дни. Членовете на съвета и на
Гражданския съвет се уведомяват за датата,
часа и дневния ред на заседанието не по-късно
от 5 дни преди провеждането му.
(4) Съветът провежда заседание, ако присъства повече от половината от състава му.
Чл. 12. (1) Когато естеството на обсъжданите въпроси във връзка с напредъка и изпълнението на мерки и дейности по показателите
по чл. 2 налага това, на заседанията могат
да бъдат канени според тяхната компетентност и представители на други институции.
За осигуряване на работата на съвета може
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да бъдат искани информация и становища
от други компетентни органи, институции и
организации.
(2) Когато някой от състава на съвета е
поискал обсъждане на въпроси, които изискват
промени в законодателството или приемане на
решение на Народното събрание, искането се
прави не по-късно от 14 дни преди заседанието
чрез съпредседателите на съвета.
Чл. 13. (1) Информацията и материалите за
редовните заседания се изпращат от съответната институция съобразно компетентността
є до секретариата на съвета в 30-дневен срок
преди заседанието.
(2) Секретариатът обобщава информацията
и материалите за редовните заседания и ги изпраща на участниците в съвета не по-късно от
14 дни преди датата на заседанието, а за извънредните заседания – след постъпването
им в секретариата, но не по-късно от два дни
преди заседанието.
Чл. 14. (1) За всяко заседание на съвета се
съставя протокол, в който се отразяват доклад
ваните въпроси, обсъжданията, изразените
становища и приетите решения.
(2) Протоколът се подписва от съпредседателя на съвета, ръководил заседанието, и
от секретаря. Когато съпредседателите са ръководили заседанието съвместно, протоколът
се подписва от всеки от тях.
Чл. 15. Секретариатът на съвета:
1. осъществява оперативното взаимодействие на съвета с други държавни органи и
организации;
2. обобщава получената информация и
изготвя проект на докладите;
3. изготвя протоколите от заседанията на
съвета;
4. изпраща докладите и протоколите за
публикуване на електронните страници на
институциите;
5. изпраща всички протоколи, доклади и
други материали до институциите, ръководени
или представлявани от членовете на съвета,
както и материалите за заседанието на членовете на Гражданския съвет;
6. при необходимост от представяне на
информация на Европейската комисия осъществява техническата координация между
институциите и обобщаването на информацията.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 7а от Закона за нормативните актове.
§ 2. За неу редени въпроси се прилага
Правилникът за организацията и дейността
на съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията, приет с Постановление № 117
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 47 от 2012 г.; доп., бр. 36 от 2014 г.).
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§ 3. В 10-дневен срок от влизането в сила
на постановлението всеки ръководител на
министерство или институция, включен в състава на съвета, определя лица или структура,
които осъществяват техническата координация
със секретариата.
§ 4. В едномесечен срок от влизане в сила
на постановлението Министерството на правосъдието обявява процедура за попълване
на състава на Гражданския съвет.
§ 5. Постановлението влиза в сила с влизането в сила на отмяната на Решението на
Европейската комисия от 13 декември 2006 г.
за създаване на механизъм за сътрудничество
и проверка за напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на
съдебна реформа и борбата срещу корупцията
и организираната престъпност (обн., ОВ, L
354/58 от 14 декември 2006 г.).
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7334

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за приемане на Методика за определяне на
линията на бедност за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Методика за определяне на линията на бедност за страната.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание § 1, т. 17 от Закона за хората с увреждания,
чл. 7, ал. 1, т. 9 и чл. 24, ал. 1 от Закона за
статистиката и чл. 8, ал. 2 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г.,
бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50
и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88
и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от
2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8,
49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от
2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г. и бр. 1, 3, 12, 46
и 57 от 2019 г.).
§ 2. Методиката за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната, приета с Постановление № 345 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.;
изм., бр. 89 от 2007 г.), се отменя.
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§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

МЕТОДИКА

за определяне на линията на бедност за
страната
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С методиката се уреждат редът и
начинът за определяне на размера на линията
на бедност за страната.
(2) Линията на бедност се използва при
разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при
определяне на конкретни мерки за социална
защита и е база за определяне на размера на
финансовата подкрепа за хората с увреждания.
(3) Размерът на линията на бедност се определя ежегодно с постановление на Министерския съвет по предложение на министъра
на труда и социалната политика.
Раздел II
Ред и начин за определяне на размера на
линията на бедност за страната
Чл. 2. (1) Линията на бедност за страната
се определя въз основа на данните от изследването „Статистика на доходите и условията
на живот (EU-SILC)“, ежегодно провеждано от
Националния статистически институт (НСИ),
съгласно методология на Евростат.
(2) Размерът на линията на бедност за
страната се изчислява по формулата:
LBt+1 = PLSILCt-1 * (PISBt-1/100),
където:
t е текуща календарна година;
t-1 – предходна календарна година;
t+1 – следваща календарна година;
LB – линия на бедност за страната;
PLSILC – линия на бедност на еквивалентна единица според данни от изследването
EU-SILC;
PISB – индекс на цените на малка по състав кошница, обявен от НСИ, за декември на
година t-1 спрямо декември от предходната
календарна година.
(3) Размерът на линията на бедност по ал. 2
за следващата календарна година се определя
до 31 август на текущата календарна година
и не може да бъде по-малък от определения
размер за предходната календарна година.
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Ч л . 3. Н а ц и о н а л н и я т с т а т и с т и ч е с к и
институт въз основа на резултатите от изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“ предоставя на
министъра на труда и социалната политика
информац и я та, необходима за изго т вяне
на предложението за размера на линията
на бедност за страната, съгласно чл. 2 и в
срока, предвиден в Националната статистическа програма, утвърдена с решение на
Министерския съвет.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на методиката:
1. „Линия на бедност“ е монетарен показател за идентифициране на бедните в
обществото.
2. „Линията на бедност от изследването
„Статистика на доходите и услови ята на
живот (EU-SILC)“ представлява 60 на сто
от медианния общ разполагаем нетен доход
на еквивалентна единица.
3. „Общ ра зпола г аем не т ен доход на
еквивалентна единица“ се определя въз основа на еквивалентни скали, които вземат
предвид различния състав и брой на лица в
домакинството.
4. „Еквивалентна скала“ е съвкупност от
низходящо подредени числови стойности, наричани еквивалентни тегла. Еквивалентните
тегла са числови стойности, обозначаващи
теглото на всеки член от домакинството
при определяне на общия нетен еквивалентен доход на домакинството. За изчисляване линията на бедност от изследването
„Статистика на доходите и услови ята на
живот (EU-SILC)“ използваните стойности
на еквивалентните тегла са: 1,0 за първото
лице, 0,5 за всяко следващо лице на 15 и над
15 години, 0,3 за всяко дете под 14 и на 14
години. Сумата от еквивалентните тегла,
съответстващи на всеки член от домакинството според стойностите на еквивалентната
скала, представлява eквивалентен размер на
домакинството.
5. „Общ ра зпола г аем не т ен доход на
домакинството“ представлява сумарна величина на всички индивидуални доходи на
лицата – членове на домакинството, плюс
доходите, получени от домакинството като
цяло, намалени с платени данъци, социални
осигуровки и трансфери, давани от домакинството. Общият разполагаем нетен доход
за всяко домакинство, разделен на неговия
еквивалентен размер, формира общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица.
6. Индексът на цените на малката по
състав кошница (ИЦМК) се изчислява и
публикува от Националния статистически
институт. Индексът на цените на малката
по състав кошница измерва общото относително изменение на цените на определени
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социалнополезни и жизненонеобходими стоки
и услуги, които са от съществено значение
за биологичното и социалното съществуване
на отделния човек и домакинство със сравнително ниски доходи.
§ 2. Изследването „Статистика на доходите
и условията на живот (EU-SILC)“ като част
от Европейската статистическа система (ESS)
предоставя своевременни и съпоставими данни
за разпределението на доходите и социалното
включване. Наблюдението се осъществява по
единна методология, определена с Регламент
(ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) (OB, L
165, 3.07.2003 г.), и осигурява информация за
моментното състояние (cross-sectional data) и
от повторени във времето (longitudinal data)
изменения в доходите, равнище и структура
на бедността и социалната изолация.
Преходна разпоредба
§ 3. Линията на бедност за страната за
2020 г. се определя в двумесечен срок след
влизането в сила на Методиката за определяне
на линията на бедност за страната.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242
ОТ 24 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за приемане на Наредба за формата, съдър
жанието, сроковете, реда и начина за пред
ставяне на информация по чл. 8, ал. 1 от
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за
представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния
сектор и отменя Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне
на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор, приета с Постановление № 233
на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 75
от 2006 г.).
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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НАРЕДБА

за формата, съдържанието, сроковете, реда
и начина за представяне на информация по
чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото упра
вление и контрол в публичния сектор
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят формата,
съдържанието, сроковете, редът и начинът
за представяне на информация за функционирането, адекватността, ефикасността и
ефективността на системите за финансово
управление и контрол в организациите от
п у бл и ч н и я сек т ор, нари ча н и по -натат ък
„състояние на системите за финансово управление и контрол“.
Чл. 2. Наредбата се прилага от ръководителите на организациите по чл. 2 от Закона
за финансовото у правление и конт рол в
публичния сектор, с изключение на Висшия
съдебен съвет и Сметната палата.
Чл. 3. (1) Целта на наредбата е създаването на линия за докладване и отчетност
на състоянието на системите за финансово
управление и контрол и изпълнение на управленската отговорност. Информаци ята,
представена по реда на наредбата, има за цел
осигуряване на публичност и прозрачност
на състоянието на системите за финансово
управление и контрол в публичния сектор.
(2) В с е к и р ъ ко в од и т е л н а о р г а н и з а ция – разпоредител с бюджет от по-ниска
степен, на търговскo дружествo с над 50 на
сто държавно участие в капитала, на държавно и на общинско предприятие, се отчита
и докладва за състоянието на системите за
финансово управление и контрол в своята
организация пред горестоящия разпоредител
с бюджет, съответно пред съответния ръководител на организация, който упражнява
правата на собственост, чрез изготвяне и
представяне на информация при условията
и по реда на глави втора и трета.
(3) Ръководителите на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие
в к а п и та ла, к а к т о и р ъковод и т ел и т е на
техните дъщерни дружества се отчитат и
докладват за състоянието на системите за
финансово управление и контрол пред общинския съвет при условията и по реда на
глави втора и трета.
(4) В с е к и р ъ ко в од и т е л н а о р г а н и з а ция – първостепенен разпоредител с бюджет,
изготвя и представя информация за състоянието на системите за финансово управление
и контрол при условията и по реда на глави
втора и трета, като включва и получената
информация от организациите по ал. 2 и 3.
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Чл. 4. Всеки ръководител на организация
по чл. 2 носи отговорност за пълнотата,
верността и актуалността на представената
информация.
Г л а в а

в т о р а

ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 5. Информаци ята, представяна по
реда на наредбата, се изготвя под формата
на доклад за състоянието на системите за
финансово управление и контрол съгласно
приложението. Докладът включва данни за
контролната среда, управлението на риска,
контролните дейности, информацията, комуникацията и мониторинга в организациите.
Чл. 6. (1) Док ладът по чл. 5 съдържа
следните части:
1. самооценка на ръководителя за общото
състояние на системите за финансово управление и контрол в съответната организация;
2. предприети действи я за развитие и
подобрение на финансовото управление и
контрол в съответната организация;
3. области на финансовото управление и
контрол, които се нуж даят от развитие и
подобрение;
4. източниците на информацията, използвана за изготвянето на доклада.
(2) Самооценката по ал. 1, т. 1 може да
бъде „много добра“, „добра“, „задоволителна“ или „незадоволителна“. Ръководителят
на орга н иза ц и я та оп редел я оцен к ата на
системите за финансово управление и контрол в своята организация въз основа на
дадените отговори във въпросника по чл. 7
и на анализ на информацията, получена от
доклади на вътрешните одитори, на Сметната палата и на инспектората и от други
подходящи източници.
(3) Всеки ръководител на организация
изготвя доклада и въпросника за организацията, която ръководи, като включва в тях и
информацията от докладите и въпросниците,
получени от ръководителите на организации
от по-ниска степен, търговските дружества
по чл. 2, ал. 2, т. 8 и 9 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния
сектор, държавните и общинските предприятия към него.
(4) Докладът на първостепенните разпоредители с бюджет съдържа и допълнителна
част в съответствие с чл. 9, ал. 7.
Чл. 7. (1) Министърът на финансите ежегодно до 1 декември утвърж дава въпросник
за самооценка на системите за финансово
управление и контрол и указания за годишното докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол в
организациите от публичния сектор.
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(2) Утвърденият въпросник за самооценка и указанията за годишно докладване се
изпращат до ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет, и се публикуват на интернет страницата
на Министерството на финансите в срок до
10 дни от утвърждаването му.
Г л а в а

т р е т а

РЕД, СРОКОВЕ И НАЧИН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 8. (1) Ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет, създават организация за изпълнение
на изискванията на наредбата – линия на
докладване, отговорни лица и срокове.
(2) За търговските дружества с над 50 на
сто общинско участие в капитала докладването се извършва по реда на чл. 9, ал. 6.
Чл. 9. (1) Ръководителите на организации – разпоредители с бюджет от по-ниска
степен, представят докладите и попълнените
въп росниц и на ръководи тели те на организации – второстепенни разпоредители с
бюджет, в срок до 1 февруари на следващата
година.
(2) Ръководителите на организации – второстепенни разпоредители с бюджет, анализират информацията по ал. 1, изготвят доклад
за състоянието на системите за финансово
управление и контрол в организацията и попълват въпросник за самооценка. В доклада
и въпросника се включва и информация за
състоянието на системите за финансово управление и контрол във всички разпоредители
с бюджет от по-ниска степен. Докладът и
въпросникът за самооценка се представят
на ръководителите на организации – първо
степенни разпоредители с бюджет, в срок до
28 февруари на следващата година.
(3) Ръководителите на търговски дружества, чийто капитал е собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно
участие в капитала, представят доклад и
въпросник за самооценка на ръководителите
на т ърговск и те д ру жест ва – собст веници
на капитала им, в срок до 1 февруари на
следващата година.
(4) Ръководителите на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в
капитала и на държавните предприятия по
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон представят
доклад и въпросник за самооценка на съответния ръководител на организация, който
упражнява правата на собственост, в срок
до 28 февруари на следващата година. В
доклада и въпросника се включва обобщена
и анализирана информация за състоянието
на системите за финансово управление и
контрол в организациите по ал. 3.
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(5) Ръководителите на търговски дружества, чийто капитал е собственост на търговски дружества с над 50 на сто общинско
у частие в капитала, представят док лад и
въпросник за самооценка на ръководителите
на т ърговск и те д ру жест ва – собст вениц и
на капитала им, в срок до 1 февруари на
следващата година.
(6) Ръководителите на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в
капитала представят доклада и въпросника
за самооценка на общинския съвет в срок
до 10 февруари на следващата година. В доклада и въпросника се включва обобщена и
анализирана информация за състоянието на
системите за финансово управление и контрол в организациите по ал. 5. Общинският
съвет представя информацията на кмета на
съответната община в срок до 28 февруари
на следващата година.
(7) Ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет, изготвят
доклад и попълват въпросник за самооценка.
В доклада и въпросника се включва обобщена
и анализирана информация за състоянието
на системите за финансово управление и
конт рол в разпоредителите с бюд жет от
по-ниска степен, търговските дружества по
чл. 2, ал. 2, т. 8 и 9 от Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор
и държавните и общинските предприятия
към него.
(8) Ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет, представят изготвения доклад и въпросника от
самооценката на ръководителя на вътрешния
одит за становище относно съответствието
на подадената информация с резултатите от
извършената одитна дейност през отчетната
година в срок до 25 март на следващата
година.
(9) Ръководителите на организации – първостепенни разпоредители с бюджет, включват в доклада по ал. 7 становището по ал. 8
на ръководителя на вътрешния одит. Становището се отразява в допълнителна част
на доклада.
Ч л. 10. Р ъковод и т ел и т е на орга н изации – първостепенни разпоредители с бюд же т, п редс та вя т док ла да и поп ъ л нен и я
въпросник по чл. 9, ал. 7 на министъра на
финансите в срок до 31 март на следващата година по електронен път чрез модул
„Годишно докладване“ в Информационната
система за финансово управление и контрол
и вътрешен одит.
Чл. 11. Минист ърът на финансите използва информацията, получена по реда на
чл. 10, за:
1. изготвяне на консолидирания годишен
доклад за вътрешния контрол в публичния
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сектор по чл. 20 от Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор;
2. актуализиране и доразвиване на методическите насоки и указания, издавани от
министъра на финансите, и за подпомагане
на обу чението в област та на вът решни я
контрол.
Приложение
към чл. 5

ДОКЛАД
за състоянието на системите за финансово
управление и контрол за 20..... г.
в …………………………....................................................
(наименование на организацията)
І. Общо състояние на системите за финансово управление и контрол
В тази част ръководителят на организацията
по чл. 2 извършва самооценка относно общото
функциониране, адекватността, ефикасността
и ефективността на системите за финансово
управление и контрол.
ІІ. Области на финансовото управление
и контрол, в които са предприети действия,
насочени към развитие и подобрение
В тази част се описва какви конкретни
действия, насочени към развитие и подобрение на финансовото управление и контрол, са
предприети през годината, която се отчита.
ІІІ. Области на финансовото управление
и контрол, които се нуждаят от развитие и
подобрение
В тази част се извършва анализ и се описват
онези елементи от финансовото управление
и контрол, които според съответния ръководител е необходимо да бъдат доразвити или
подобрени. Тук трябва да се извърши анализ
на обстоятелствата, които представляват проблем или трудност, и да се посочат мерките,
които е необходимо да бъдат предприети за
тяхното преодоляване.
ІV. Източници на информацията, използвана за изготвянето на доклада
В тази част се посочват както извършената
самооценка по въпросника, така и одитни
доклади на вътрешните одитори и на Сметната палата, проверки на инспектората или
други контролни органи и други източници
на информация, използвана за изготвянето
на доклада.
V. Допълнителна част
В тази част се отразява становището на
ръководителя на вътрешния одит за съответствието на подадената в доклада и въпросника
за самооценка информация с резултатите от
извършената одитна дейност. В случай че към
датата на изготвяне на доклада в организацията не са назначени вътрешни одитори, това
обстоятелство се посочва.
Дата ...........
Подпис на
ръководителя: ..........................
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 5 от 2011 г. за условията и реда за
получаване на разрешение за съхранение и
продажба на лекарствени продукти от лекари
и лекари по дентална медицина и снабдява
нето им с лекарствени продукти (ДВ, бр. 54
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „препис от“ се заличават.
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Издаденото разрешение се прекратява
и в следните случаи:
1. по искане на лицето по чл. 1, ал. 2 чрез
подаване на заявление по образец съгласно
приложение № 3а;
2. при смърт или поставяне под запрещение
на лицето по чл. 1, ал. 2.“
3. Създават се ал. 7, 8 и 9:
„(7) Към заявлението по ал. 6, т. 1 се
прилагат:
1. оригинал на издаденото от РЗИ разрешение за съхранение и продажба на лекарствени
продукти;
2. нотариално заверено пълномощно за
упълномощено лице (ако не се подава лично).
(8) При настъпване на някое от обстоятелствата по ал. 6, т. 2 наследниците на починалото лице по права линия без ограничения и по
съребрена линия до втора степен включително
или законните представители на поставеното
под запрещение лице подават до съответната
РЗИ заявление по образец съгласно приложение № 3б, към което прилагат:
1. оригинал на издаденото от РЗИ разрешение за съхранение и продажба на лекарствени
продукти;
2. документ, удостоверяващ смърт или
запрещение на регистрираното лице.
(9) В 7-дневен срок от подаване на документите по ал. 6, т. 1, ал. 7 и 8 директорът на
РЗИ прекратява издаденото разрешение със
заповед съгласно приложение № 3в.“
§ 2. В чл. 9 думите „приета с Постановление
№ 295 на Министерския съвет от 2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 104 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2010 г.)“ се заменят с „приета с Постановление
№ 97 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ,
бр. 40 от 2013 г.)“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 3 преди
думата „град“ се добавя:
„Заявявам, че желая да получавам документи и съобщения, както и индивидуалния
административен акт, който да бъде издаден
по заявлението ми, по следния начин:
– на място в РЗИ (в Звеното за административно обслужване), или
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– чрез лицензиран пощенски оператор, или
– по електронен път на следния електронен
адрес: ……………………………………, който позволява
получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ
от информационна система за връчване, или
– на следния персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно
електронно връчване като модул на Единния
портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за
електронното управление: ………………………………
…………………………………………………………….............., или
– на следния мобилен или стационарен
телефонен номер: ……………………………., който
позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за
връчване или в случай че изтеглянето не е
технически възможно, позволява изпращане
от получателя на обратно кратко текстово
съобщение, потвърждаващо получаването на
съобщението, или
– по факс на следния номер: ……………………
…………….....................................................................
(вярното се огражда и се дописва необходимата
информация при налично поле за това)“
§ 4. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 2
думите „в РЗИ“ се заличават.
§ 5. Създава се приложение № 3а към
чл. 4, ал. 6, т. 1:
„Приложение № 3а
към чл. 4, ал. 6, т. 1

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ГР.
ЗАЯВЛЕНИЕ
за прекратяване на издадено разрешение
за съхранение и продажба на лекарствени
продукти
от: ...........................................................................,
(наименование на лечебното заведение)
представлявано от ...............................................
..................................................................................,
(трите имена на лекаря/лекаря по дентална
медицина)
с адрес на лечебното заведение: .................
..................................................................................,
вписано в Регистъра на лечебните заведения
за извънболнична помощ и хосписите с рег.
№ ................, том ............., партида ..................,
адрес, телефон, факс, електронен адрес за
връзка: ...................................................................
..................................................................................
Заявявам желание да бъде прекратено издаденото от Вас Разрешение за съхранение и
продажба на лекарствени продукти № .........,
................./............................. г.
на ..............................................................................,
(наименование на лечебното заведение)
представлявано от: ...............................................,
считано от ……………………… 20.…...г.
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Приложения:
– оригинал на издаденото от РЗИ разрешение
за съхранение и продажба на лекарствени
продукти;
– нотариално заверено пълномощно за упълномощено лице (ако не се подава лично).
Заявявам, че желая да получавам документи,
съобщения и индивидуалния административен
акт, който да бъде издаден, по следния начин:
– на място в РЗИ (в Звеното за административно обслужване), или
– чрез лицензиран пощенски оператор, или
– по електронен път на следния електронен
адрес: ……………………………………, който позволява
получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ
от информационна система за връчване, или
– на следния персонален профил, регистриран
в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал
за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление: ……....……………………………………………, или
– на следния мобилен или стационарен теле ф онен номер: ……………………………., кой т о
позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за
връчване или в случай че изтеглянето не е
технически възможно, позволява изпращане
от получателя на обратно кратко текстово
съобщение, потвърждаващо получаването на
съобщението, или
– по факс на следния номер: ……………………………
………………..................................................................
(вярното се огражда и се дописва необходимата информация при налично поле за това)
Заявител: ................................................................
(имена)
Подпис: ..........................
Дата: ............................ “
§ 6. Създава се приложение № 3б към
чл. 4, ал. 8:
„Приложение № 3б
към чл. 4, ал. 8

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ГР.
ЗАЯВЛЕНИЕ
за прекратяване на издадено разрешение
за съхранение и продажба на лекарствени
продукти
от наследник/законен представител:
...................................................................................
...................................................................................
(имена, ЕГН)
на ..............................................................................,
(трите имена на лекаря/лекаря по дентална
медицина)
адрес, телефон, факс, електронен адрес за
връзка: ...................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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Заявявам желание да бъде прекратено издаденото от Вас Разрешение за съхранение и
продажба на лекарствени продукти № ..........
................./............................. г.
на ..............................................................................,
(наименование на лечебното заведение)
с адрес на лечебното заведение: .......................
...................................................................................,
считано от ……………………… 20.…...г.
Приложения:
– оригинал на издаденото от РЗИ разрешение
за съхранение и продажба на лекарствени
продукти;
– документ, удостоверяващ смърт или запрещение на регистрираното лице.
Заявявам, че желая да получавам документи,
съобщения и индивидуалния административен
акт, който да бъде издаден по заявлението
ми, по следния начин:
– на място в РЗИ (в Звеното за административно обслужване), или
– чрез лицензиран пощенски оператор, или
– по електронен път на следния електронен
адрес: ……………………………………, който позволява
получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ
от информационна система за връчване, или
– на следния персонален профил, регистриран
в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал
за достъп до електронни административни
услуги по смисъла на Закона за електронното
управление: ……………………………………………………, или
– на следния мобилен или стационарен теле ф онен номер: ……………………………., кой т о
позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за
връчване или в случай че изтеглянето не е
технически възможно, позволява изпращане
от получателя на обратно кратко текстово
съобщение, потвърждаващо получаването на
съобщението, или
– по факс на следния номер: …………………………
….............................................................................…
(вярното се огражда и се дописва необходимата информация при налично поле за това)
Подпис: ..........................
Дата: ............................“
§ 7. Създава се приложение № 3в към
чл. 4, ал. 9:
„Приложение № 3в
към чл. 4, ал. 9
ЗАПОВЕД
№ ..................../..................... г.
гр. .............................
На основание чл. 4, ал. 9 от Наредба № 5
от 2011 г. за условията и реда за получаване
на разрешение за съхранение и продажба на
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лекарствени продукти от лекари и лекари
по дентална медицина и снабдяването им с
лекарствени продукти
ПРЕКРАТЯВАМ:
Разрешение за съхранение и продажба на
лекарствени продукти № .............../................ г.
на ..............................................................................,
(наименование на лечебното заведение)
представлявано от: ..............................................
..................................................................................,
с адрес на лечебното заведение: ……................
...................................................................................
Мотиви: ...................................................................
...................................................................................
..................................................................................
Настоящата заповед подлежи на обжалване в
14-дневен срок пред Административния съд –
гр. ........................................................
Настоящата заповед да се връчи на ................
....................................................................................
Подпис:
(Директор на регионална здравна инспекция)“
Заключителна разпоредба
§ 8. В Наредба № 8 от 2007 г. за изтегляне
от употреба, унищожаване или предоставяне
за учебни или научно-медицински нужди на
Идентификационен номер на единицата кръв
или кръвна съставка

Вид
кръв

ЕК
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кръв и кръвни съставки (обн., ДВ, бр. 24 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2018 г.) приложение № 3 към чл. 5, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 5, ал. 1
наименование на лечебното заведение, населено място
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
изх. №
Дата
З А Я В Л Е Н И Е
за изтегляне от употреба, унищожаване или
предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки
На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 8
от 2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или
научно-медицински нужди на кръв и кръвни
съставки искам Вашето разрешение за изтегляне от употреба на следните единици кръв
и кръвни съставки:
Изтегляне от употреба

ТК плаз- причина за изтегляма
не от употреба

унищожаване

учебни/научни нужди

Настоящото заявление е съставено въз основа на протокол №……………………./…..……………..г.
от заседание на комисията за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за
учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки, назначена със Заповед
№………………………/……………………
(№ на заповедта/дата)
Заявявам, че желая да получавам документи, съобщения и индивидуалния административен
акт, който да бъде издаден по заявлението ми, по следния начин:
– на място в Министерството на здравеопазването, или
– чрез лицензиран пощенски оператор, или
– по електронен път на следния електронен адрес: ……………………………………, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за връчване, или
– на следния персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги
по смисъла на Закона за електронното управление: ………………………………………………………………, или
– на следния мобилен или стационарен телефонен номер: ……………………………., който позволява
получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от
информационна система за връчване или в случай че изтеглянето не е технически възможно,
позволява изпращане от получателя на обратно кратко текстово съобщение, потвърждаващо
получаването на съобщението, или
– по факс на следния номер: ……………………………………………...................................................................
(вярното се огражда и се дописва необходимата информация при налично поле за това)
Ръководител: ……....…………………………..
(име, подпис, печат)“
Министър:
Кирил Ананиев
7346
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ

Наредба за изменение на Наредба № 4 от
2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично
земеделие“ от Програмата за развитие на сел
ските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн.,
ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм., бр. 19 от 2017 г.,
бр. 18 от 2018 г. и бр. 18 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 33, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „30 септември“ се заменят
с „30 октомври“.
2. В т. 3 думите „за всеки от“ се заменят
с „обобщено за“.
§ 2. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В т. 1, буква „в“ думите „30 октомври“
се заменят с „30 ноември“.
2. В т. 2, буква „б“ думите „30 октомври“
се заменят с „30 ноември“.
3. В т. 3, буква „б“ думите „30 октомври“
се заменят с „30 ноември“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
7351

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 40 от
2004 г. за условията и реда за извършване на
автомобилен превоз на опасни товари (обн.,
ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 12 и 67 от 2007 г.,
бр. 16 от 2010 г.; попр., бр. 18 от 2010 г.; изм.,
бр. 100 от 2011 г. и бр. 87 от 2013 г.; доп., бр.
76 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2017 г.;
попр., бр. 77 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 33 от
2018 г. и бр. 81 от 2018 г.)
§ 1. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „3 януари 2018 г.“ се
заменят с „1 януари 2019 г.“.
Допълнителна разпоредба
§ 2. Наредбата въвеж да изиск вани я та
относно превозите на товари по шосе на
Директива (ЕС) 2018/1846 на Комисията от
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23 ноември 2018 г. за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно
вътрешния превоз на опасни товари, за да се
вземе предвид научно-техническият прогрес
(OB, L 299, 26.11.2018 г.).
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Росен Желязков
Министър на вътрешните работи:
Младен Маринов
Министър на околната среда и водите:
Нено Димов
7307

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 6 от 2014 г. за присъединяване на
производители и клиенти на електрическа
енергия към преносната или към разпреде
лителните електрически мрежи (обн., ДВ,
бр. 31 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2016 г.;
изм., бр. 77 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 7
искането може да бъде подадено по реда на
наредбата по чл. 116, ал. 7 от ЗЕ или по реда
на чл. 140а от ЗУТ.“
2. Съществуващите ал. 2, 3, 4 и 5 стават
съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „мрежови оператор“
се поставя запетая и се добавя „с изключение
на случаите, когато е подадено по реда на
чл. 140а от ЗУТ“.
2. В ал. 2, т. 1 след думите „в случаите
по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 и 7“ се поставя запетая
и се добавя „с изключение на случаите по
чл. 140а от ЗУТ;“.
3. В ал. 3 думите „по чл. 4, ал. 2“ се заменят с „по чл. 4, ал. 3“.
4. В ал. 4 думите „14-дневен“ се заменят
със „7-дневен“.
5. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Срокът за предоставяне на становище започва да тече от датата на представяне на
допълнителните документи и информация.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 4“ се заменят с
„по чл. 4, ал. 1“.
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2. В ал. 4 думите „по чл. 4, ал. 2“ се заменят с „по чл. 4, ал. 3“.
§ 4. В чл. 7, ал. 3 думите „30 дни“ се заменят със „7 дни“.
§ 5. В чл. 8, ал. 2 думите „14 дни“ се заменят със „7 дни“.
§ 6. В чл. 10, ал. 4 думата „предлага“ се
заменя с „посочва“, а думите „предварителния договор“ се заменят със „становището
за условията“.
§ 7. В чл. 11, ал. 3 след думата „обекта“ се
добавя „с изключение на случаите по чл. 140а
от ЗУТ,“.
§ 8. В част втора, глава втора, заглавието
на раздел III се изменя така:
„Ред за издаване на становище за присъ
единяване и сключване на договор за присъединяване“.
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съответният мрежови оператор изготвя
и предлага на лицата по чл. 4, ал. 3 писмено
становище за условията за присъединяване.“
2. В ал. 2 думите „25 дни“ се заменят с
„14 дни“, а след думата „проучване“ се добавя
„по чл. 4, ал. 1“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 5, ал. 4 сроковете започват да текат след отстраняване на
непълнотите в документацията по реда на
чл. 5, ал. 5.“
4. В ал. 6 думите „предварителен договор“
се заменят със „становище за условията за
присъединяване“.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Условия за присъединяване, издадени
по реда на тази наредба, могат да се обжалват
при условията и по реда на чл. 22 ЗЕ.“
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „сключване на предварителен договор“ се заменят с „издаване на
становище за условията за присъединяване“, а
след думата „подава“ се добавя „до мрежовия
оператор“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите на чл. 4, ал. 2 се прилага
редът на чл. 140а от ЗУТ.“
3. Съществуващата ал. 2 става ал. 3, като
думите „в предварителния договор“ се заличават.
4. Съществуващата ал. 3 става ал. 4, като
изречение второ се изменя така: „Срокът за
съгласуване е 7 работни дни, а при необходимост от съгласуване с друг оператор срокът се
удължава със срока на необходимото съгласуване, но не повече от 30 дни от представяне
на проектите.“
§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Договор за присъединяване на обекти
на клиенти към електрическата мрежа се
сключва между съответния мрежови оператор
и лицето, на което е представено становище
за условията за присъединяване или документ
по реда на чл. 140а, ал. 7 от ЗУТ.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Договор за присъединяване по ал. 1
може да се сключи и с лице, което е титуляр
на право на собственост или друго вещно или
облигационно право за ползване на обекта, за
който друго лице има издадено становище за
условията за присъединяване или документ
по реда на чл. 140а, ал. 7 от ЗУТ.“
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се отменя.
2. В ал. 2, т. 2 думите „с предварителния
договор“ се заменят със „със становището за
условията за присъединяване“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В искането може да се предлагат промени на условия, определени в становището
за условията за присъединяване.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато лицето по ал. 1 не е собственик
на обекта, то представя и нотариално заверено съгласие на собственика с определените
в становището за условията за присъединяване условия, начин на присъединяване и
сервитутна(и) зона(и) на съоръженията.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато искането е за временно електроснабдяване по чл. 4, ал. 1, т. 7 за нуждите на
строителството, с изключение на случаите по
чл. 14, ал. 3, се представя и сключен договор
за присъединяване на изграждания обект или
виза за проектиране по чл. 140а от ЗУТ. Договор за временно захранване за строителство
може да се сключи едновременно с договора
за присъединяване на обекта.“
§ 13. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„(2) Когато не е започнала процедура по
ал. 1, в срок от една година от представянето
на становището за условията за присъединяване по причина, зависеща от лицето по
чл. 14, процедурата по присъединяване се
прекратява.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато лицето по чл. 14 не се яви за
сключване на договор в срок от една година от
изпращане на писмената покана, процедурата
по присъединяване се прекратява. За започване на нова процедура по присъединяване на
обекта възложителят подава ново искане за
присъединяване на обекта по реда на чл. 4.“
§ 14. В чл. 19, ал. 1, т. 1, буква „а“ думите
„предварителния договор или“ се заменят със
„становището“.
§ 15. В чл. 20 се създава ал. 3:
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„(3) Когато схемата на присъединяване на
обект на клиент осигурява втора или по-висока
категория по осигуреност на електрозахранването, в т.ч. присъединяване при разкъсване
на електропровод, съответният оператор не
заплаща цена за достъп и пренос през съоръженията, собственост на този клиент.“
§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 9 след думите „ал. 5“ се добавя
„и ал. 6“.
2. В ал. 11 изречение второ се изменя така:
„Срокът за съгласуване е 7 работни дни, а при
необходимост от съгласуване с друг оператор
срокът се удължава със срока на необходимото съгласуване, но не повече от 30 дни от
представяне на проектите.“
§ 17. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се заличава.
2. В ал. 2 думите „30-дневен“ се заменят
с „14-дневен“.
3. В ал. 5 думите „60 дни“ се заменят с
„14 дни“.
§ 18. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. (1) Договорът за присъединяване
към електрическата мрежа се прекратява
след изпълнение на задълженията по него
и представяне на документ за въвеждане в
експлоатация на съоръженията за присъединяване и на електрическата централа, издаден
при условията и по реда на ЗУТ.
(2) Техническите параметри и условия от
договора за присъединяване, при които е
присъединена електрическата централа, се
посочват и в договорите за достъп и пренос.
(3) Когато схемата на присъединяване на
обект на производител на електрическа енергия
отговаря на критерий n-1 или по-висок, преносният оператор не заплаща цена за достъп
и пренос през съоръженията, собственост на
този производител.“
§ 19. В чл. 72 ал. 2 и 3 се заличават.
§ 20. В чл. 75 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, в края на изречението се добавя
„в съответствие с ПУЕЕС“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Условията за присъединяване включват
технически изисквания:
1. към електрическите уредби на електрическата централа;
2. към генериращите модули, параметрите
и режимите на работа;
3. към регулиращите и управляващите системи, свързани с участието в поддържането
на честотата и управлението на активната
мощност;
4. към регулиращите и управляващите
системи, свързани с участието в поддържането на напрежението и управлението на
реактивната мощност;
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5. към релейните защити и автоматики за
противоаварийно управление;
6. към обмена на информация и управление
в реално време, налагани от автоматизираната
система за диспечерско управление (АСДУ)
на електроенергийната система;
7. към резервния източник за захранване
на собствените нужди на производителя;
8. към средствата за търговско измерване
на електрическа енергия;
9. към качеството на произвежданата електрическа енергия.“
§ 21. В чл. 77 ал. 5 се изменя така:
„(5) Информацията по чл. 52, ал. 1, т. 3
включва и следните проектни технически
данни за основните съоръжения:
1. генериращи модули – номинални параметри, режими на работа, честотен диапазон,
диапазони по активна и реактивна мощност,
основни динамични параметри и характеристики;
2. основни данни за регулиращите и управляващите системи, възможности за участие
в поддържането на честотата и напрежението,
възможности за участие в противоаварийното
управление, възможности за обмен на данни
и команди с мрежовия оператор, резервни източници за захранване на собствените нужди;
3. повишаващи (блочни) трансформатори – тип и основни данни;
4. описание на допълнителните средства
за регулиране на реактивната мощност и
устройства за изкуствен инерционен момент
при парковите модули;
5. главна електрическа схема на централата
и описание на собствените нужди.“
§ 22. В чл. 78 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди включване на генериращ модул
на електрическа централа в паралел с мрежата на мрежовия оператор производителят
представя следните основни данни:
1. потвърждаване или актуализиране на
данните по чл. 77;
2. копие на заводската документация и
протоколите от изпитанията на генериращите модули с подробни технически данни
от производителя (номинални електрически
параметри, характеристики, реактанси, времеви константи, параметри за устойчивост);
3. копие на заводските протоколи от изпитанията на силовите трансформатори;
4. данни от тестове, настройки и характеристики, зададени от мрежовия оператор,
в съответствие с изискванията на ПУЕЕС.“
2. В ал. 3, т. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) производител, тип, принципна схема
на възбудителната система и регулаторите на
възбуждане, схема на резервиране;“.
3. В ал. 3, т. 2 буква „а“ се изменя така:
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„а) производител, тип и блокова схема на
регулиращата система, включително диапазон
на промяна на параметрите на регулиране;“.
§ 23. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. за обекти по чл. 147, ал. 1, т. 14 от
ЗУТ – скица на имота; за всички останали
обекти – копие на виза за проектиране или
одобрен ПУП, когато издаването им е задължително съгласно разпоредбите по ЗУТ;“.
2. В ал. 7 думите „14 дни“ се заменят със
„7 дни“.
3. В ал. 13 думите „начина за присъединяване“ се заменят с „начина на присъединяване“.
4. В ал. 18, т. 1 думите „начина за присъединяване“ се заменят с „начина на присъединяване“.
§ 24. В чл. 82, ал. 2 думите „30 дни“ се
заменят с „14 дни“.
§ 25. В чл. 85 ал. 1 придобива следната
редакция:
„(1) Въвеждането в експлоатация на обекти за производство на електрическа енергия
от възобновяеми източници, с изключение
на обекти по чл. 147, ал. 1, т. 14 от ЗУТ, се
извършва по реда на наредбата по чл. 177,
ал. 2 от ЗУТ.“
§ 26. В чл. 87, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. е титуляр на право на собственост/
друго вещно право върх у имота/сградата
или наемател, в който се предвижда да бъдат
изградени обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници
върху покривни и фасадни конструкции на
присъединени към електроразпределителната
мрежа сгради и върху недвижими имоти към
тях в урбанизирани територии;“.
§ 27. В чл. 88 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. договор за наем и нотариално заверено
съгласие на собственика на имота/сградата/
или решение на общото събрание на етажната собственост, когато искането се подава
от наемател;“.
2. В ал. 5 думите „14-дневен“ се заменят
със „7-дневен“.
§ 28. В чл. 91, ал. 1 думите „30 дни“ се
заменят с „14 дни“.
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§ 29. В чл. 92, ал. 2 думите „30 дни“ се
заменят с „14 дни“.
§ 30. В чл. 97 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, т. 2 думите „електрическите
генератори/инвертори“ се заменят с „генериращите модули“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Техническите изисквания по ал. 4 се
определят съобразно ПУЕЕС.“
§ 31. В чл. 99 ал. 2 се изменя така:
„(2) Според типа на генериращите модули
информацията трябва да съответства на изискванията на ПУЕЕС.“
§ 32. В чл. 102, ал. 3 преди думата „ценоразпис“ се добавя „утвърден от КЕВР“.
§ 33. В чл. 135, ал. 1, т. 3 думата „режимна“
се заменя с „противоаварийна“.
§ 34. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 16, 17, 18 и 19, както следва:
„16. „Генериращ модул“ е модул за производство на електроенергия.
17. „Синхронен модул за производство на
електроенергия“ е неделим набор от инсталации, които могат да генерират електрическа
енергия така, че честотата на генерираното
напрежение, честотата на въртене на генератора и честотата на мрежовото напрежение
са в постоянно съотношение и по този начин
в синхронизъм.
18. „Парков модул за производство на
електроенергия“ е единица или съвкупност
от единици, произвеж дащи елект рическа
енергия, която е свързана несинхронно към
мрежата или е свързана към нея чрез силова
електроника и която също така има еднаединствена точка за свързване към електрическата мрежа.
19. „ПУЕЕС“ са Правила за управление
на електроенергийната система.“
Преходни разпоредби
§ 35. Незавършените процедури по присъ
единяване, започнали преди влизане в сила на
тази наредба, се довършват по досегашния ред.
§ 36. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За председател:
Евгения Харитонова
7267
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1020-ИК
от 12 септември 2019 г.
На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7
от 2003 г. за изискванията, на които трябва да
отговарят физическите лица, които по договор
непосредствено извършват сделки с финансови
инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за
придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност Комисията за финансов
надзор реши:
Признава придобитата от Стефан Любомиров
Бояджиев квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита
за придобиване на право за упражняване на
дейност като инвестиционен консултант.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може да бъде
обжалвано пред Административния съд – София
област, в 14-дневен срок от съобщаването му,
което не спира неговото изпълнение.

7270

Председател:
Б. Атанасов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-646
от 11 септември 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. Бяла вода, община Малко Търново, област
Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7274

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7275

ЗАПОВЕД № РД-18-650
от 12 септември 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. Върбяне, община Каспичан, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7276

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-651
от 12 септември 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. Златна нива, община Каспичан, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7277

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-652
от 12 септември 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. Косово, община Каспичан, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7278
ЗАПОВЕД № РД-18-647
от 11 септември 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. Младежко, община Малко
Търново, област Бургас.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-653
от 12 септември 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. Кюлевча, община Каспичан, област Шумен.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7279

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-654
от 12 септември 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. Марково, община Каспичан, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7280

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-655
от 12 септември 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. Могила, община Каспичан, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7281

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-656
от 12 септември 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
гр. Плиска, община Каспичан, област Шумен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7282

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1753
от 16 септември 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от
ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6
и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5761 от
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16.09.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
открива процедура за приватизационна продажба
на недвижим имот – частна държавна собственост,
с предоставени права за управление на областния управител на област Русе, представляващ:
поземлен имот с идентификатор 07603.501.586 с
площ 873 кв. м, намиращ се на ул. Васил Левски
№ 4 в гр. Бяла, община Бяла, област Русе, ведно
с построените в него сгради с идентификатори:
07603.501.586.2, 07603.501.586.3 и 07603.501.586.4.

7291

Изпълнителен директор:
П. Александрова

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 192
от 29 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от
ЗУТ Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация (ПУП – ПР) за частично изменение на
застроителен и регулационен план (ЗРП) за част
от кв. 3 и кв. 4 по плана на с. Чарково, община
Габрово, както следва:
1. отпада улица с о.т. 7-22-21-20-19-18-17;
2. за сметка на УПИ VIII от кв. 3 се прокарва
нова улица с о.т. 7а-17а;
3. уличните регулационни линии на улица с
о.т. 7а-17а се поставят в съответствие с имотните граници на съществуващата улица – ПИ с
идентификатор 81904.651.70 по КК на с. Чарково;
4. обособява се УПИ XXVI – „За озеленяване“;
5. регулационните линии на УПИ XXVI – „За
озеленяване“, се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ с идентификатор 81904.651.71
по КК на с. Чарково;
6. УПИ II се отрежда за ПИ 20;
7. регулационните линии на УПИ II-20 се поставят в съответствие с имотните граници на ПИ
с идентификатор 81904.651.40 по КК на с. Чарково;
8. обособяват се УПИ XXV – „За озеленяване“,
и УПИ XXVII – „За озеленяване“.
Изменението е нанесено върху скица № 254
от 15.04.2019 г.

7287

Председател:
Л. Георгиева

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС-04-00006
от 29 август 2019 г.
В областната администрация – Ямбол, е постъпило заявление с вх. № ОУ-01944 от 10.05.2019 г.
на ДЗЗД „Тракийска вода 2015“, София, представ
лявано от Симона Торньова като пълномощник
на възложителя: Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, съгласно пълномощно с рег. № 7893 и № 7894 от 16.11.2018 г., с
искане за одобряване на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на линеен
обект: „Външен водопровод от ПС „Кабиле“ до
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ПС „Ормана“, намиращ се на територията на зем
лището на гр. Ямбол, община Ямбол, и землището
на с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол.
На основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12,
изречение второ от ЗУТ проектът за парцеларен
план е обнародван от Община Ямбол в „Държавен вестник“ (ДВ), бр. 47 от 2019 г., и от Община
„Тунджа“ в ДВ, бр. 44 от 2019 г.
От общините е извършено разгласяване по реда
на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ. Съгласно констативен
протокол от 5.07.2019 г. на Община „Тунджа“ и
констативен протокол от 19.07.2019 г. на Община
Ямбол в законоустановения срок не са постъпили
възражения по обявения ПУП – ПП.
Към преписката за одобряване на ПУП – ПП
са приложени следните док у менти: Заповед
№ ДС-04-00010 от 2.10.2018 г. на областния управител на област Ямбол за разрешаване изработване на ПУП – ПП; Заповед № РД-01-00100
от 1.08.2019 г. на областния управител за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) за разглеждане и
приемане на проекта за ПУП – ПП за обекта;
протокол от 15.08.2019 г. на ОЕСУТ; становище
изх. № 33-7171-469/1.08.2018 г. на Министерството на културата; становище изх. № КОС-012331/30.05.2018 г. на РИОСВ – Стара Загора; становище изх. № 04-16-691/29.03.2019 г. на Агенция
„Пътна инфраструктура“; съгласувателно писмо
изх. № ЖИ-7801/27.02.2019 г. на ДП „НК „ЖИ“;
писмо на „Овергаз мрежи“ – АД, изх. № ОМ1.9.2.11-22649/28.11.2018 г.; съгласувателно становище на БТК, рег. индекс 95-М-244/2.11.2018 г.;
съгласувателно становище изх. № 2388/4.12.2018 г.
на „ВиК“ – ЕООД, Ямбол; съгласувателно становище на ХТР – Ямбол; здравно заключение
изх. № 03-08-2262/10.10.2018 г. на РЗИ – Ямбол;
протокол за съгласуване № 7949449-1/19.10.2018 г.
от „Електроразпределение Юг“ – ЕАД; становище
изх. № 892/19.11.2018 г. на РД „ПБЗН“ – Ямбол.
От представената преписка за одобрение на
проекта за ПУП – ПП е видно, че същият е
съгласуван с необходимите заинтересувани териториални администрации и специализираните
контролни органи и експлоатационни дружества
съгласно чл. 128, ал. 6 по реда на чл. 127, ал. 2
от ЗУТ (в редакцията му от ДВ, бр. 82 от 2012 г.).
Поземлените имоти, през които минава трасето
на водопровода и в които ще бъдат разположени
съоръженията на водопровода, са:
в землището на гр. Ямбол, ЕКАТTЕ 87374,
община Ямбол, област Ямбол, както следва: 12.75;
11.76; 11.266; 11.664; 12.25; 12.61; 12.873; 12.100;
в землището на с. Кабиле, ЕКАТTЕ 35028,
община „Тунджа“, област Ямбол, както следва:
8.70; 9.101; 9.137; 9.193; 21.234; 22.165; 31.242; 31.243;
31.244; 40.28; 8.71; 8.72; 9.119; 9.197; 7.45; 9.118;
21.85; 22.131; 31.269; 40.7; 40.8; 40.9; 40.13; 40.27;
6.55; 22.154; 126.1; 4.41; 8.73; 9.102; 9.214; 9.245;
40.29; 40.33; 40.36.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 1 от
Закона за устройство на територията, протокол
№ 3 от 15.08.2019 г. на Областния експертен съвет
по устройство на територията и горепосочените документи одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“, намиращ
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се на територията на землището на гр. Ямбол,
община Ямбол, и землището на с. Кабиле, община
„Тунджа“, област Ямбол.
Настоящата заповед се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 129, ал. 4 от ЗУТ и се
публикува на интернет страницата на областната
администрация – Ямбол, съгласно чл. 129, ал. 5
от ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящата заповед подлежи на обжалване пред
Административния съд – Ямбол, в 30-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област Ямбол.

7322

Областен управител:
Д. Иванов

ОБЩИНА С. ЧАВДАР,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 540
от 29 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Чавдар, реши:
За частта на трасето извън урбанизираната
територия:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) извън границите на
урбанизираната територия за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Външно електрозахранване чрез изграждане на нов въздушен
клон с усукан проводник от съществуващ МТП
„ТКЗС“ за осигуряване на ел. захранване за обект:
„Преустройство на съществуваща сграда, пристройка към нея и нова сграда в административна
сграда, офис производствена сграда за нуждите
на промишленото производство“, намиращ се в
УПИ I-1065, 1057 – „За промишлена дейност“,
кв. 29 по плана на с. Чавдар, Софийска област,
преминаващ през:
– ПИ № 141001, НТП – полски път, начин на
предназначение – земеделска,вид на собствеността – публична общинска, приблизителна дължина
на участъка – 205 м;
– ПИ № 031115, НТП – пасище, мера, начин
на предназначение – земеделска, вид на собствеността – публична общинска, земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ, приблизителна дължина на трасето – 17 м.
2. Одобрява ПУП – план-схеми за обект:
„Външно електрозахранване чрез изграждане
на нов въздушен клон с усукан проводник от
съществуващ МТП „ТКЗС“ за осигуряване на ел.
захранване за обект: „Преустройство на съществуваща сграда, пристройка към нея и нова сграда
в административна сграда, офис производствена
сграда за нуждите на промишленото строителство“, намиращ се в УПИ I-1065, 1057 – „За промишлена дейност“, кв. 29 по плана на с. Чавдар,
Софийска област, преминаващ през участък по
ул. Опълченска, от о.т. 25 до достигане мястото
на бъдещото електромерно табло за УПИ I-1065,
1057 – „За промишлена дейност“, кв. 29, публична
общинска собственост, с трайно предназначение
на територията – урбанизирана, и начин на полз-
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ване – улица. Проектна дължина на трасето – 98
м. ПУП – план-схеми за обекта, се одобрява
едновременно с ПУП – парцеларен план.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението за
одобряване на проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план чрез кмета на община
Чавдар до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
Председател:
А. Мутафчийска
7293
33. – Прокурорската колегия на Висшия съ
дебен съвет реши:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебна власт, както
следва:
1.1. Апелативна прокуратура – Бургас – изтичащ мандат.
1.2. Окръжна прокуратура – Враца – изтичащ
мандат.
1.3. Ок р ъж на п рок у рат у ра – С тара За г о ра – изтичащ мандат.
1.4. Районна прокуратура – Русе – изтичащ
мандат.
1.5. Районна прокуратура – Харманли – изтичащ мандат.
1.6. Районна прокуратура – Оряхово – свободна длъжност.
1.7. Районна прокуратура – Свиленград – свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено в
резултат на извършен медицински преглед, че лицето
не страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител, която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността, анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност,
набелязване на цели за развитието и мерки за
тяхното достигане; удостоверение от Националната
следствена служба, Столичната следствена служба
или от окръжните следствени отдели към окръжните
прокуратури за образувани досъдебни производства;
декларация за имотното състояние, произхода на
средствата за придобиване на имуществото и за
наличието на частен интерес по образец, утвърден
от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
7306
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5. – Университетът за национално и светов
но стопанство (УНСС) – София, на основание
чл. 68, ал. 1 и 7 от Закона за висшето образование, чл. 3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
(ЗРАСРБ), чл. 5 и чл. 13, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Решение № 5 на
Академичния съвет на УНСС от 12.12.2018 г. и
Решение № 241 на Министерския съвет (МС) от
25.04.2019 г. обявява конкурси за докторанти в
редовна и задочна форма на обучение, субсидирано от държавата за учебната 2019/2020 г.,
съгласно приложението.
I. За докторантура могат да кандидатстват
лица, които:
1. притежават българско гражданство;
2. са граждани на държави – членки на Европейския съюз, или Европейското икономическо
пространство;
3. са чужди граждани със статут на постоянно пребиваващи на територията на Република
България;
4. имат статут на бежанци.
II. Кандидатите са длъжни да притежават
завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ със среден успех от дипломата
не по-нисък от „добър“ (4,00).
III. Кандидатите за докторанти подават молба до ректора по образец в срок до 2 месеца
от обнародването на конкурсите в „Държавен
вестник“. Молбата се депозира в сектор „Докторантури“ към дирекция „Наука“, придружена
от следните документи:
1. автобиография;
2. диплома за завършено висше образование – магистърска степен (с приложението) или
нотариално заверено копие от нея;
3. решение на Академичния съвет на УНСС
или удостоверение от МОН за призната магистърска степен (ако дипломата е издадена от
чуждестранно висше училище);
4. сп ис ък на п у бл и к а ц и и, на пат ен т и и
други документи, удостоверяващи интересите
и постиженията в съответната научна област
(ако има такива);
5. документ за платена такса за участие в
кандидатдокторантски конкурс в съответствие
с Решение № 233 от 25.04.2019 г. на МС.
IV. Чуждите граждани със статут на постоянно пребиваващи на територията на страната
и тези със статут на бежанци представят и документ, удостоверяващ статута им в Република
България, медицинско свидетелство, издадено
от лечебно заведение в Република България, и
две снимки.
V. Кандидатите се уведомяват писмено за
допускането или недопускането им до участие
в конкурсите в срок не по-късно от един месец
от датата на първия конкурсен изпит.
VI. Конкурсните изпити по специалността и
избран чужд език (английски, френски, немски,
испански, руски) се провеждат не по-рано от
един месец след изтичането на срока за подаване на документите по т. III.
След решение на факултетен съвет успешно
издържалите конкурса кандидати се зачисляват
в докторантура със заповед на ректора на УНСС.
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обучение
редовно задочно

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
Професионално направление 2.2. История и археология
Политическа икономия

Стопанска история

1

1

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
Икономическа социология Социология

2

2

Политология

3

-

Международни отношения Политология

3

-

Професионално направление 3.3. Политически науки
Политология

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Медии и обществени
комуникации

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Медии и комуникации)

4

2

Медии и обществени
комуникации

Журналистика

4

2

Професионално направление 3.6. Право
Частноправни науки

Гражданско и семейно право

3

1

Частноправни науки

Изобретателско, авторско и патентно право

1

-

Частноправни науки

Римско частно право

1

-

Частноправни науки

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

Частноправни науки

Граждански процес

1

1

Публичноправни науки

Административно право и административен процес

1

1

Публичноправни науки

Теория на държавата и правото. Политически и
правни учения

1

1

Наказателноправни науки Наказателно право

1

-

Наказателноправни науки Наказателно-процесуално право

1

-

Социално управление

1

5

Публична администрация

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Публична администрация)

2

2

Регионално развитие

Aдминистрация и управление (Регионално развитие)

3

1

Политическа икономия

4

3

Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в
творческите индустрии)

1

-

Професионално направление 3.7. Администрация и управление
Управление

Професионално направление 3.8. Икономика
Икономикс
Институт по творчески
индустрии и бизнес
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Институт по творчески
индустрии и бизнес

Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли)

1

-

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

5

6

Статистика и демография

2

3

Счетоводство и анализ

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводна отчетност и анализ)

3

3

Финансов контрол

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (Финансов контрол)

2

2

1

2

Световно стопанство и МИО

5

8

Икономика и организация на труда

1

2

Маркетинг и стратегичес
Маркетинг
ко планиране

3

2

Маркетинг и стратегичес
Планиране
ко планиране

2

1

Икономика на природните
Икономика и управление (Агробизнес, екоикономика)
ресурси

2

2

Финанси
Статистика и
иконометрия

Информационни техноло- Приложение на изчислителната техника в иконо
гии и комуникации
миката
МИО и бизнес
Човешки ресурси и
социална защита

Индустриален бизнес

Икономика и управление (Индустрия)

4

1

Индустриален бизнес

Организация и управление на производството (Индустрия)

1

-

2

1

Институт по предприемаИкономика и управление (Предприемачество)
чество
Логистика и вериги на
доставките

Икономика и управление (Стопанска логистика)

2

2

Икономика на туризма

Икономика и управление (Туризъм)

9

2

2

2

1

1

Национална и регионална
Икономика и управление (Отбрана и сигурност)
сигурност

2

2

Икономика на търговията Икономика и управление (Търговия)

1

4

90

69

Икономика на транспорта
Икономика и управление (Транспорт)
и енергетиката
Недвижима собственост

Икономика и управление (Недвижима собственост)

ОБЩ БРОЙ ДОКТОРАНТУРИ ЗА УНСС – 159
6978

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

12. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна
специалност „Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“
за нуждите на преподаването по дисциплината
„Комуникационни умения“ в Катедрата по право
и етика в медицината. За справки и подаване
на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по
обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432
579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).
7286
9. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 422 по
протокол № 79 от 11.07.2019 г. на СОС е прекратено
производството по одобряване на проект за: план за
регулация на м. Бул. Сливница – Люлин – 10 м.р.,
в граници: бул. Сливница, бул. Петър Дертлиев,
ул. Ген. Владимир Динчев и бул. Луи Пастьор,
район „Люлин“, в частта му относно УПИ II102 от кв. 123, който е изключен от обхвата на
одобряване с т. 5 от Решение № 396 по протокол
№ 64 от 26.06.2014 г. на СОС. Настоящото решение
представлява неразделна част от Решение № 396
по протокол № 64 от 26.06.2014 г. на СОС. Решението е публикувано на интернет страницата на
Столична община – Направление „Архитектура
и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание
чл. 129, ал. 5 от ЗУТ и е изложено за запознаване в район „Люлин“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на глава десета, раздел IV от
АПК пред Административния съд – София-град,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Люлин“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
7260
10. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 357 по
протокол № 77 от 13.06.2019 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект за изменение на
план за улична регулация между о.т. 153 и о.т. 168
и откриване на задънена улица от о.т. 153а до
о.т. 153б; изменение границите на УПИ ХV-2188 за
съвместяване на регулационните линии с имотните граници на ПИ с идентификатор 02659.2193.925
и създаване на нови УПИ ХV-925 – „За ЖС“, и
УПИ ХХХІІ-925 – „За ЖС“, и наложеното от
това изменение на границите на контактни УПИ
ХІ-2180, ХVІ-2187 и УПИ ХХІІ се отрежда за ПИ
с идентификатор 02659.2193.924 – нов УПИ ХХІІ924, кв. 62, м. Гр. Банкя, район „Банкя“. Решението и проектът са изложени в район „Банкя“.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават
в район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „ПНО“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
7305

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

14. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на СОС
№ 535 по протокол № 80 от 25.07.2019 г. е одобрен
план за регулация на м. Манилов дол, кв. 5б,
УПИ І-16 – „За ж.с.“; изменение на улична регулация на м. Манилов дол от о.т. 35 до о.т. 35а и
от о.т. 35а до о.т. 35б и нова улица от о.т. 35а до
о.т. 35г и план за застрояване на м. Манилов дол,
кв. 5б, УПИ І-16 – „За ж.с.“. Планът е изложен в
район „Овча купел“. На основание чл. 215, ал. 4
от ЗУТ в 30-дневен срок от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да подадат писмени жалби
по плана чрез район „Овча купел“.
7294
19. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 283 по
протокол № 76 от 30.05.2019 г. на Столичния
общински съвет е одобрен проект за изменение
на план за регулация на м. С. Бистрица, кв. 17,
район „Панчарево“; изменение на улична регулация между о.т. 635 и о.т. 652; откриване на
задъдена улица от о.т. 635а до о.т. 635в; изменение
границата на УПИ ІІІ-75 и създаване на нови
УПИ ІІІ-75 – „За ж.с.“, и УПИ ХVІІ-75 – „За
ж.с.“, кв. 17. Решението и проектът са изложени
в район „Панчарево“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
7295
1. – Община Ловеч на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е
изработен и внесен за одобрение проект за изменение на общ устройствен план на гр. Ловеч за
УПИ XV-161 от кв. 314 по плана на зона ЕЖК,
гр. Ловеч, с възложител „Лидл България – ЕООД
ЕНД КО“ – КД. Проектът е на разположение
за разглеждане и справки от заинтересованите
лица в сградата на Община Ловеч – стая № 227.
В едномесечен срок от датата на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Ловеч.
7325
5. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Разширение на част от полски път с
идентификатор по кадастралната карта 47295.71.101
за процедура промяна на предназначението му
от полски път в път с трайна настилка, местност
Чонето, землище на с. Марково, община „Родопи“,
област Пловдив“, като площта на засегнатата част
от имотите е съгласно приложения регистър на
засегнатите имоти от транспортен достъп към
ПУП – парцеларен план. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП
в сградата на Община „Родопи“ и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
7259
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57. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 от
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през ноември
2019 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 4.11.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2466/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
23/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Мария Андреева Пеева чрез адвокат
Вихър Найденов, София, ул. Иван Денкоглу 7,
ет. 5, ап. 9, срещу ЗАД „Бул Инс“ – АД, чрез
адвокат Александър Илиев, София, бул. Джеймс
Баучер 87.
Първо търговско отделение, 2529/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
86/2018 по описа на Апелативен съд Варна, подадена
от Бранимир Балачев – синдик на „Гамор“ – ООД
(в несъстоятелност), Варна, ул. Констан тин
Доганов 48, срещ у „Медицинск и цен т ър за
репродуктивна медицина „Радост“ – ООД, с
управител А лкан Левхъ Емин чрез адвокат
Георги Амуджиев, Варна, ул. Граф Игнатиев 17;
„Гамор“ – ООД (в несъстоятелност), с управител
Алкан Лехвъ Емин чрез адвокат Георги Амуджиев,
Варна, ул. Граф Игнатиев 17.
Първо търговско отделение, 2785/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
75/2018 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Корпоративна Търговска
Банка“ – АД (в несъстоятелност), чрез адвокат
Силвия Овчарова, София, ул. Граф Игнатиев 10,
срещу LITTLE ACRE MILK FARM Акционерно
дружество чрез адвокат Трифон Генов, София,
ул. Патриарх Евтимий 75, ет. 2, ап. 12; „Нафтекс
Петрол“ – ЕООД, чрез адвокат Тодор Трифонов,
София, бул. Княз Александър Дондуков 11, ет. 6,
офис 602; Мариян Иванов Нейков, синдик на
„Нафтекс Петрол“ – ЕООД, Плевен, ул. Дойран
160, ет. 3, офис 8.
Първо търговско отделение, 2809/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2079/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Хелпик“ – ООД, с управител Володя
Антимов Лозанов чрез адвокат Цветанка Иванова,
София, бул. Никола Петков 81, ет. 4, срещу
„Р и Р инженеринг консулт“ – ООД, с управител
Василена Валентинова Тутева-Корчанова чрез
адвокат Ангелина Милева, София, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви 65, ет. 3, ап. 7.
Пър в о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2 857/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 102/2018 по описа на Апелативен съд
Бургас, подадена от „Контракт инвест“ – ООД,
с управител Димитър Иванов Русев чрез адвокат
Радка Тетрадова, Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 1,
срещу „Хирон 2004“ – ЕООД, чрез адвокат Васил
Тошев, София, ж.к. Младост 4, бл. 496, вх. А,
ет. 10, ап. 85.
Пър в о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 2957/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 4429/2017 по описа на А пелат ивен
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с ъ д С о фи я, пода дена о т „Зас т ра ховат е л но
дружество Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор
Кол у мб 43, срещ у „Бул т рансспед“ – ЕООД,
чрез адвокат Атанас Георгиев, Хасково, ул. Хан
Кубрат 8, ет. 3, офис 11; „Формула-2“ – ЕООД,
Карнобат, ул. Седемнадесета 1, и трета страна
„Каменица“ – АД, чрез адвокат Събина Вулджева,
Пловдив, бул. Шести септември 159.
НА 4.11.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1829/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4523/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Николай Антонов Милчев чрез
адвокат Сияна Великова, София, ул. Гургулят 31,
офис – партер; Иванка Василева Милчева чрез
адвокат Красимира Билева, София, ул. Гургулят 31,
офис – партер, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД,
чрез адвокат Владимир Павлов, София, бул. Черни
връх 33Е, ет. 4.
Първо търговско отделение, 2367/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
424/2017 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Иван Петров Несторов чрез
адвокат Димитър Филипов, София, ул. Димитър
Ма нов 33, е т. 2 , о фис 6, с р ещ у „Пр ем и у м
Травъл“ – ЕООД, с управител Валентин Борисов
Йосифов чрез адвокат Александър Саздов, София,
ул. Бисер 2, ет. 2, ап. 5.
Първ о т ърг ов с ко о тде ле н ие , 2 414/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 74/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от „ЗММ – Хасково“ – АД,
с изпълнителен директор Ради Вълев Радев,
Хасково, бул. Съединение 67, срещ у „Ерато
Холдинг“ – АД (в несъстоятелност), със синдик
Веселин Иванчев Георгиев, София, бул. Витоша
26, ет. 2.
Първо търговско отделение, 2780/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
59/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Вера Петрова Шеверя чрез адвокат
Галина Дойчева, София, ул. Лайош Кошут 16,
партер, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф
Игнатиев 2; Съби Атанасов Събев чрез адвокат
Александър Пенчев, Велико Търново, ул. Хан
Аспарух 5.
Първо търговско отделение, 2791/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
379/2018 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена
от Сдружение на ловците и риболовците – община
Долни Дъбник, с управител Васко Найденов
и председател Петьо Братанов чрез адвокат
Цветелин Цветанов, Червен бряг, ул. Екзарх
Йосиф 10, вх. Б, ап. 4; Териториално поделение
„ Държ а вно г орско с т опа нс т во – П левен“ с
директор Яни Петков, Плевен, ул. Сан Стефано
37, срещу „Ловно-рибарско дружество Червен
бряг“ чрез адвокат Борислав Блажев, Плевен,
ул. Ресен 8, вх. Б, ап. 4.
НА 4.11.2019 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 159/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
109/2018 по описа на Окръжен съд Силистра,
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подадена от „Диагностично- консултативен център
1 – Силист ра“ – ЕООД, чрез адвокат Стоян
Николов, Силистра, ул. Отец Паисий 33; Вилияна
Стоянова Цончева чрез адвокат Ели Тодорова,
Силистра, ул. Стефан Караджа 19, кантора 7.
Четвърто гражданско отделение, 566/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1518/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Веселин Маринов Илиев чрез адвокат Коста
Владимиров, Варна, ул. Ружа 32, ет. 1, срещу
Кораборемонтен завод „Одесос“ – АД, чрез гл.
юрк. Георги Тенев, Варна, Островна зона.
Четвърто гражданско отделение, 704/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
261/2018 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Елка Иванова Трънкова чрез адвокат
Елена Христова, Сливен, ул. Великокняжевска
38, вх. А, ет. 1, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 886/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 342/2018 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Ангел Милков Гиев чрез
адвокат Снежана Стефанова, Пловдив, ул. Георги
Петаков 5, ет. 2, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 944/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8508/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Летище София“ – ЕАД, София,
бул. Христофор Колумб 1, срещу Светослав
Валериев Митков чрез адвокат Катя Ламбрева,
София, ул. Хан Аспарух 18, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1403/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1506/2018 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Никола Росенов Станков чрез
адвокат Вихрен Бъчваров, Варна, ул. Цар Иван
Срацимир 2А, ет. 2, офис 318; Радослава Йорданова
Станкова чрез адвокат Вихрен Бъчваров, Варна,
ул. Цар Иван Срацимир 2А, ет. 2, офис 318, срещу
Галимир Ангелов Димитров чрез адвокат Боряна
Мечкова, Велико Търново, ул. Цанко Церковски
38В, ет. 2; Радослав Жеков Жеков чрез адвокат
Пламен Петков, София, бул. Ген. Едуард Тотлебен
2, вх. Г, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 2011/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
625/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Християн Жоржев Янев чрез адвокат
Явор Симеонов, София, ж.к. Дружба 2, бл. 228,
вх. А, ап. 60, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
НА 5.11.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 449/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1195/2018 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Михаил Михайлов Стефанов чрез
процесуален представител Кристина Василева,
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 119, ет. 3,
офис 6, срещу „Център за психично здраве – Стара
Загора“ – ЕООД, Стара Загора, ул. Армейска 16.
Трето гражданско отделение, 758/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
374/2018 по описа на Апелативен съд Варна,
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подадена от Митко Георгиев Димитров чрез адвокат
Андрей Вичев, София, бул. Княз Александър
Дондуков 13, ет. 2, срещу Данка Вълкова Янакиева
чрез адвокат Албена Димитрова, Варна, ул. Ген.
Радко Димитриев 7, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 1413/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5898/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Петко Василев Кузманов чрез адвокат
Марен Москов, София, бул. Витоша 1А, вх. А,
кантора 263, срещу Светлозар Руменов Лазаров
чрез адвокат Мария Михова, София, бул. Христо
Ботев 35.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 969/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
812/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Георги Атанасов Добрев чрез адвокат Красен
Кръстев, Бургас, ул. Цар Симеон Първи 104,
партер, срещу Тодор Василев Дошев чрез адвокат
Росен Русев, Бургас, ж.к. Братя Миладинови,
бл. 66, вх. 4, ет. 8; ЧСИ Илко Бакалов, Бургас,
бул. Стефан Стамболов 38, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 1177/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1476/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мартин Кирилов Богданов чрез
адвокат Борис Рафаилов, София, ул. Лайош
Кошут 36, срещу Радослав Светославов Стоянов
чрез адвокат Адела Качаунова, София, Български
хелзинкски комитет, ул. Върбица 7, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 1185/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2656/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2; Цветослав
Любчов Виденов чрез адвокат Ирина Алексова,
София, ул. Солунска 41, ет. 1, ап. 6.
НА 11.11.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1756/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
417/2017 по оп иса на Ок р ъжен с ъд Вра ца,
пода дена от Милен Маринов Стойнов чрез
адвокат Надя Антонова, София, ул. Христо Белчев
14; „А г ро – Кръстеви“ – ООД, чрез адвокат
Цветомир Стоев, Враца, ул. Лукашов 11, ет. 5,
срещу Владимир Йорданов Велчев чрез адвокат
Гаврил Павлов, Мездра, ул. Св. Патриарх Евтимий
4; Петко Иванов Петков чрез адвокат Гаврил
Павлов, Мездра, ул. Св. Патриарх Евтимий 4;
Лилана Иванова Петкова чрез адвокат Гаврил
Павлов, Мездра, ул. Св. Патриарх Евтимий 4;
Илияна Иванова Томова чрез адвокат Гаврил
Павлов, Мездра, ул. Св. Патриарх Евтимий 4;
Славена Димитрова Димитрова чрез адвокат
Гаврил Павлов, Мездра, ул. Св. Патриарх Евтимий
4; Петко Ангелов Маешки чрез адвокат Гаврил
Павлов, Мездра, ул. Св. Патриарх Евтимий 4;
Ветка Цекова Петкова чрез адвокат Гаврил
Павлов, Мездра, ул. Св. Патриарх Евтимий 4;
Цветана Любенова Петкова чрез адвокат Гаврил
Павлов, Мездра, ул. Св. Патриарх Евтимий 4;
Валентин Петров Ценовски чрез адвокат Гаврил
Павлов, Мездра, ул. Св. Патриарх Евтимий 4;
Красимир Йорданов Дамянов чрез адвокат Гаврил
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Павлов, Мездра, ул. Св. Патриарх Евтимий 4;
Марусия Ангелова Илиева, с. Дондуково, област
Монтана, ул. Александър Киров 16.
Второ гражданско отделение, 4222/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
223/2018 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Минка Илиянова Кабакова чрез
адвокат Димитър Кисьов, Смолян, бул. България
26А, срещу Гинка Спасова Бурзова чрез адвокат
Анастасия Караманолева-Пенева, Смолян, ул. Арх.
Петър Петров 1, бл. 46, вх. Г, ап. 34.
Второ гражданско отделение, 4594/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
983/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Електроразпределение Север“ – АД, Варна,
бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс-Е,
срещу Елена Пламенова Тодорова чрез адвокат
Бердж Хаджолян, Варна, ул. Цар Асен 11А; Иван
Ангелов Тодоров чрез адвокат Бердж Хаджолян,
Варна, ул. Цар Асен 11А.
Второ гражданско отделение, 4772/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
809/2018 по оп иса на Ок р ъжен с ъд Варна,
подадена от Стоян Георгиев Русев чрез адвокат
Фанка Димитрова, Варна, бул. Съборни 34, срещу
Братован Колев Братованов чрез адвокат Петър
Станев, Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4,
офис 35; Росица Братованова Грифин чрез адвокат
Петър Станев, Варна, ул. Александър Дякович
45, ет. 4, офис 35.
Второ гражданско отделение, 152/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
278/2017 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Мустафа Мустафа Бурукчи чрез
адвокат Петър Петров, Благоевград, ул. Тодор
Александров 43а, ет. 2, ап. 3, срещу Исмаил
Исмаил Гаваз, с. Дебрен, област Благоевград.
Второ гражданско отделение, 296/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17709/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от А нгел Николов Грозданов чрез
адвокат Галина Гешева, София, бул. Витоша
50, срещу Орлин Орлинов Енчев чрез адвокат
Ва лен т ин Тодоров, Софи я, ул. Г у рг ул я т 31,
о фис – п а р т е р; Х р а м „С в е т и Че т и р и д е с е т
мъченици“, с. Кътина, чрез адвокат Анастасия
Петкова, София, бул. Васил Левски 1Б, ет. 4,
ап. 22.
Вт ор о г р а ж д а нско о тде лен ие , 98 0/2 019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 255/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Столична община, София,
ул. Московска 33, срещу Диана Стойкова Стоянова,
София, ж.к. Дружба, бл. 88, вх. Ж, ет. 3, ап. 109.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 3033/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1104/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Телеком Сервиз България“ – ЕООД
(в несъстоятелност), с управител Милко Манев
чрез адвокат Божко Порязов, София, ул. Цар
Калоян 8, ет. 2, срещу „Новок лас“ – ЕООД,
с управител Иво Горанов чрез адвокат Инна
Тодорова, София, ул. Инж. Георги Белов 5г.
Първо търговско отделение, 3212/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
97/2018 по описа на Апелативен съд Бургас,
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подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез
адвокат Силвия Русенова, София, ул. Позитано
7, ет. 2, офис 5 – 6, срещу Христо Калчев Грозев
чрез адвокат Мария Балева, Бургас, ул. Тракия
2; „Микра – 7“ – ЕООД, чрез адвокат Мария
Балева, Бургас, ул. Тракия 2.
НА 12.11.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 545/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14320/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Лилия Йорданова Димова, София,
бул. К н я г и н я Мари я-Лу иза 105 – 125, вх. Г,
ет. 5, ап. 105; Юлияна Емилова Димова, София,
бул. К н я г и н я Мари я-Лу иза 105 – 125, вх. Г,
ет. 5, ап. 105; Даниел Емилов Димов, София,
бул. Княгиня Мария-Луиза 105 – 125, вх. Г, ет. 5,
ап. 105; Иванка Евгениева Мишева, София, ���
р��
айон „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бул. Владимир
Вазов, бл. 12, вх. Е, ап. 17; Евелина Валентинова
Вълкова, София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата
река, бул. Владимир Вазов, бл. 12, вх. Е, ап. 17;
Румяна Валентинова Киркова, София, район
„Подуяне“, ж.к. Сухата река, бул. Владимир Вазов,
бл. 12, вх. Е, ап. 17, срещу Даниела Венелинова
А н г елова, с. Горн и Б ог ров, облас т С офи я,
ул. Морава 34; Венцислав Радославов Тошев,
с. Горни Богров, област София, ул. Шабаница
27; Георги Радославов Тошев, с. Горни Богров,
област София, ул. Шабаница 27.
Второ гражданско отделение, 743/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
625/2018 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Христо Здравков Иванов,
с. Ресен, област Велико Търново, ул. Александър
Стамболийски 17, срещу Сашка Милкова Иванова,
с. Ресен, област Велико Търново, ул. Спиридон
Карпусчиев 3; Дияна Рашкова Косева, Велико
Търново, ул. Райна Княгиня 10Б; Емилия Рашкова
Косева, Велико Търново, ул. Бяла Бона 18Б; Йордан
Георгиев Кирвиков, Велико Търново, ул. Стара
Планина 25, ет. 5; А нка Борисова Велчева,
Велико Търново, ул. Оборище 6, вх. Б, ет. 1,
ап. 3; Анка Христова Бундева, с. Поликраище,
област Велико Търново, ул. Петрохан 27; Нели
Христова Кушева, с. Поликраище, област Велико
Търново, ул. Проф. д-р Ангел Симеонов 8; Соня
Христова Димитрова, Севлиево, област Габрово,
ж.к. Доктор Атанас Москов, Запад 10, вх. А,
ет. 2, ап. 7; Кънчо Наполеонов Карастоянов,
с. Поликраище, област Велико Търново, ул. Цар
Самуил 18, вх. А; Павлинка Иванова Георгиева,
Русе, ул. Христо Ясенов 2; Любомир Иванов
И ва нов, с. Ре с ен, о блас т В е л и ко Търново,
ул. Спиридон Карпусчиев 1; Цанка Данаилова
Карачорова, Горна Оряховица, област Велико
Търново, ул. П. Р. Славейков 29, вх. А, ет. 1,
ап. 3; Йорданка Данаилова Костадинова, с. Ресен,
област Велико Търново, ул. Бачо Киро 4; Атанас
Ангелов Иванов, с. Хотница, област Велико
Търново, ул. Двеста шестдесет и втора; Еленка
Ангелова Иванова, Велико Търново, ул. Димитър
Благоев 7, вх. Б, ет. 1, ап. 1; Любомирка Иванова
Папазова, с. Ресен, област Велико Търново,
ул. Александър Стамболийски 7.
Второ гражданско отделение, 899/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
661/2018 по описа на Окръжен съд Плевен,
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подадена от държавата чрез Министерството на
земеделието, храните и горите чрез адвокат Илиян
Данов, Плевен, ул. Васил Левски 1, ет. 10, срещу
Община Пордим чрез адвокат Маринева Тончева
Дочева, Плевен, ул. Св. св. Кирил и Методий 6.
Второ гражданско отделение, 949/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
368/2018 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от „Агро – Бел 2001“ – ЕООД, чрез
адвокат Симеон Петранов, Плевен, ул. Полтава
5, офис 3, срещу Венета Иванова Бешлийска чрез
особен представител Иглика Георгиева Табанска,
Плевен, ул. Васил Левски 1, ет. 11, офис 7.
Второ гражданско отделение, 1052/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1949/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Община Варна, бул. Осми приморски полк 43,
Варна, срещу Стойко Иванов Георгиев, Варна,
ул. Ружа, бл. 7, ет. 1, ап. 2; Снежана Иванова
Георгиева, Варна, ул. Ружа, бл. 7, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 1076/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1465/2018 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Марияна Георгиева Николова, Варна,
ул. Орел 1, срещу Филип Петров Димов чрез
адвокат Добромир Добромиров Монев, Варна,
бул. Христо Ботев 3.
Второ гражданско отделение, 1234/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
471/2018 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Михаил Стоянов Михалев, София,
ж.к. Сухата река, бл. 21, вх. В, ап. 171, срещу
Диньо Борисов Иванов, с. Биково, област Сливен,
ул. Ленин 39; Куна Иванова Златева, Сливен, кв.
Дружба, бл. 23, вх. А, ап. 10; Петър Михайлов
Петров, Сливен, ж.к. Сините камъни, бл. 6, вх. Г,
ап. 3; Надежда Михайлова Симеонова, Сливен,
ж.к. Сините камъни, бл. 7, вх. А, ап. 9; Станимира
Михайлова Димитрова, с. Езеро, област Сливен,
община Нова Загора; Диляна Михайлова Иванова,
Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 47, вх. 3, ет. 1, ап. 2;
Ваня Георгиева Куршумова чрез адвокат Димитър
Николов Димитров, Сливен, пл. А лександър
Стамболийски 1, блок ПЕЧ, ап. 111.
НА 13.11.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4587/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
579/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Димитринка Тодорова
Атанасова чрез адвокат Гаврил Стефанов Благоев,
София, ул. Света София 2, ет. 1, к. 11.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1313/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
418/2018 по описа на Окръжен съд Сливен,
подадена от Ташунка Николова Дойчинова чрез
адвокат Никола Костов Попов, Сливен, ул. Г. С.
Раковски 13, ет. 1, офис 5, срещу Министерство на
правосъдието – Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“, чрез юрисконсулт Петя Стоянова,
София, бул. Ген. Н. Столетов 21.
Четвърто гражданско отделение, 1661/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1689/2017 по описа на Окръжен съд
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Бу ргас, пода дена от Дми т рий А натолиеви ч
Сухар чрез адвокат Валентина Стефанова, Варна,
ул. Поп Харитон 15, партер, срещу Георги Петров
Дра к а л иев ч рез а д вок ат Нед я л к а Арабова,
Бургас, ул. Ген. Гурко 9, ет. 2; Манол Георгиев
Пет ров ч рез а двокат Бойко Даков, Бу ргас,
ул. Оборище 77, ет. 1; Явор Митков Генов чрез
адвокат Трендафилка Стоянова, Бургас, ул. Васил
Левски 46, ет. 2; Димитър Тодоров Чирпанлиев
чрез адвокат Бойко Даков, Бургас, ул. Оборище
77, ет. 1; Светослав Спасов Гергов чрез адвокат
Бойко Даков, Бургас, ул. Оборище 77, ет. 1; Теодор
Янчев Тенев чрез адвокат Бойко Даков, Бургас,
ул. Оборище 77, ет. 1; Стоян Веселинов Славов
чрез особен представител Соня Скъпиева, Бургас,
ул. Шейново 61.
Четвърто гражданско отделение, 2046/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2765/2018 по описа на Апелативен съд София,
пода дена о т Д и м и т ър Н и колаев Д и м и т ров
чрез адвокат А нтония Димова, София, ж.к.
Младост 2, бл. 235, вх. 2, партер, офиса – външен
вход; „ЧЕЗ Електро България“ – АД, София,
бул. Цариградско шосе 159, Бенч марк бизнес
център.
НА 14.11.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3976/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
186/2018 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Провадинвест“ – ООД, чрез адвокат
Илия Костадинов Златев, Варна, ул. Възраждане
1, вх. А, срещу „Дружба – 4“ – ООД, чрез адвокат
Бердж Масис Хаджолян, Варна, ул. Цар Асен
11, подн. А.
Четвърто гражданско отделение, 4473/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
167/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Юрий Георгиев Костов чрез адвокат
Делян Димов, София, ул. Кадемлия 1, срещу
„УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ – ЕАД, чрез адвокат
Илиян Панайотов Кършев, София, бул. Княз
Ал. Дондуков 5, вх. В, ет. 4, офис 14.
Четвърто гражданско отделение, 4596/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 340/2018 по описа на Апелативен съд
С офи я, пода дена о т ЧСИ Би л я на И ва нова
Богданова рег. № 856 на Камарата на ЧСИ, с
район на действие СГС, чрез адвокат Женя
Недкова Недева, София, ул. Христо Белчев 9,
ет. 1; „СПЕКТРОН“ – ЕООД, представлявано
от юрисконсулт Милена Димитрова, Перник,
ул. Кракра 38, ап. 12, и трета страна „ДЗИ
Общо застраховане“ – АД, София, ул. Георги
Бенковски 3.
Четвърто гражданско отделение, 4663/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1037/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Димитричка Илиева Мирчева чрез адвокат
Димитър Димов Петров, Варна, ул. Цар Симеон
Първи 6А, ет. 1, срещу Дияна Василева Георгиева
чрез адвокат Росица Стойкова Несторова, Варна,
бул. Владислав Варненчик 16, вх. Б, ет. 1, ап. 3,
и трета страна Васил Иванов Митев, с. Бързица,
област Варна.
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Четвърто гражданско отделение, 913/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
383/2018 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Митко Бисеров Митков чрез адвокат Милена
Иванова Маринова, Враца, ул. Мито Цветков 2,
ет. 4, кантора 2, срещу Община Бяла Слатина,
Бяла Слатина, ул. К лимент Охридск и 68, и
контролираща страна Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, и страна Румяна
Мариянова Якимова, Бяла Слатина, ул. Здравец
13; Дирекция „Социално подпомагане – гр. Бяла
Слатина“, Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75.
Четвърто гражданско отделение, 924/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 422/2018 по описа на Окръжен съд
Русе, подадена от Окръжен съд Велико Търново,
представляван от административния ръководител
Теодорина Михайлова Димитрова-Николова,
Велико Търново, ул. Васил Левски 16; Павлинка
Минева Цонева, Русе, ул. Босилеград 1Б, ет. 2;
Апелативен съд Велико Търново, представляван
от административния ръководител Янко Янев,
Велико Търново, ул. Васил Левски 16, срещу
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1067/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2972/2018 по описа на Софийски градски
с ъ д , под а д ен а о т „ОББ – З а с т р а хов ат е л ен
брокер“ – ЕАД, чрез адвокат Станимир Добрев,
Софи я, ул. Граф И г нат иев 24, е т. 1, срещ у
Александър Такес Мутафис чрез адвокат Росица
Димитрова, София, ул. Ивайло 28, ет. 4, ап. 7.
НА 14.11.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4835/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4292/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Цонка Николаева Нинова чрез адвокат
Иглика Василева, София, ул. Марко Балабанов 4а,
ет. 4; Станислав Стоименов Хафузов чрез адвокат
Иглика Василева, София, ул. Марко Балабанов 4а,
ет. 4, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 92/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
96/2018 по описа на Окръжен съд Смол ян,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Севдалин Асенов
Асенов чрез адвокат Станислава Латева, Пловдив,
ул. Сливница 8Б, партер, офис 2.
Трето гражданско отделение, 1035/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3424/2018 по описа на Апелативен съд София,
пода дена от Юли ян Веселинов Наков ч рез
адвокат Диян Босолов, София, ул. Христо Белчев
45, вх. А, ет. 1, ап. 1, срещу Гергана Николаева
Джикелова чрез адвокат Даниела Петкова, София,
ул. Аксаков 17, ет. 5.
Трето гражданско отделение, 1056/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7773/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Констракшън Координейшън“ – ООД,
чрез адвокат Александър Краварски, София,
ул. Христо Белчев 21, ет. 4, офис 409, срещу
Станимир Иванов Митев чрез адвокат Георги
Гайдаров, София, бул. Васил Левски 38, ет. 2.
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Трето гражданско отделение, 1160/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
535/2018 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от „Юлстрейд“ – ООД, чрез адвокат Марио
Любомиров, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 3, офис 302,
срещу Васил Иванов Петков чрез адвокат Румен
Маноев, Козлодуй, ул. Васил Коларов 1, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1566/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8059/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Акма Ко“ – ЕООД, чрез адвокат
Павлина Иванова, София, ул. Съборна 14, ет. 2,
ап. 4, срещу Йоана Юриева Василева чрез адвокат
Елка Дурева, София, ул. Граф Игнатиев 7А, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1821/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3620/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Петър Йорданов
Йорданов ч рез а двокат Благойка Бож кова,
Радомир, ул. Голобърдска 82.
НА 18.11.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1509/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2601/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Божидар Стоянов Мучаков чрез
адвокат Доброслава Мартинова, София, ул. Цар
Самуил 26А, партер, срещу Георги Николаев
Георгиев, с. Бистрица, област София, ул. Ягода 17.
Четвърто гра ж данско отделение, 7/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 174/2018 по описа на Окръжен съд
Кърджали, подадена от Карамфил Карамфилов
Хаджиев чрез адвокат Филип Саръев, Кърджали,
бул. Беломорски 58, вх. Б, ет. 1, ап. 1, срещу
„Гору б с о – К ърд ж а л и “ – А Д , ч р е з а д вок ат
Елеонора Сергиева, София, пл. Света Неделя
4, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 237/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6336/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Радион Грозев Кацаров чрез адвокат
Иглика Мишева, София, ул. Христо Белчев 22б,
срещу Мартина Росенова Христова чрез адвокат
Елена Петрова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1140/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2347/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Динев Бакалов чрез адвокат
Яна Даскалова, София, ул. Марко Балабанов 4а,
вх. Б, ет. 5, срещу „Телеграф Медиа“ – ЕООД,
чрез адвокат Наташа Дакова, София, ул. Маестро
Михаил Милков 6 – 8, офис 5.
НА 19.11.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4472/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13196/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Йордан Илиев Иванов чрез адвокат
Димитър Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1;
Иван Илиев Иванов чрез адвокат Димит ър
Циков, Софи я, ул. А лабин 12, ет. 1; Иск ра
Стефанова Кръстева чрез адвокат Димит ър
Циков, София, ул. А лабин 12, ет. 1; Наташа
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С т ефа нова К р ъс т ева-Нен чева ч рез а д вок ат
Димитър Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1;
Симеон Веселинов Александров чрез адвокат
Димитър Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1;
Емилия Веселинова Александрова-Брейчева чрез
адвокат Димитър Циков, София, ул. Алабин 12,
ет. 1, срещу Констанца Стефанова Цонкова чрез
адвокат Иглика Иванова, София, ул. Хан Аспарух
64; Александра Стефанова Славова чрез адвокат
Иглика Иванова, София, ул. Хан Аспарух 64;
Магдалена Стефанова Стефанова, София, кв.
Драгалевци, ул. Мащерка 20; Даниел Евгениев
Стефанов, София, ж.к. Люлин, бл. 905, вх. В, ет. 3,
ап. 47; Юлиян Евгениев Стефанов, София, ж.к.
Люлин, бл. 986, вх. В, ет. 6, ап. 69.
Първо гражданско отделение, 4660/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
821/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Евгений Феликсович Петренко чрез адвокат
Атанас Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1;
Вера Александрова Петренко чрез адвокат Атанас
Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1, срещу
„Хелиос Бийч Апартмънтс – Поморие“ – ЕООД,
чрез адвокат Мартин Богдев, Бургас, ул. Сердика
2Б, ет. 1; „Хелиос Бийч Мениджмънт“ – ЕООД,
чрез адвокат Петя Шивачева, Бургас, ул. Сердика
2Б, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 388/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
200/2018 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Бекир Мюмюнов Юсуфов чрез адвокат
Димитрина Йорданова Георгиева, Кърджали,
ул. Беласица 23, срещу Сание Исмаил Сали
чрез а двокат Ра дко Ха д ж иев, Мом чи лг ра д,
ул. Гюмюрд ж инска 52; Тюл яй Шу к ри Са ли
чрез а двокат Ра дко Ха д ж иев, Мом чи лг ра д,
ул. Гюмюрджинска 52; Тюркян Шукрли Сали
чрез а двокат Ра дко Ха д ж иев, Мом чи лг ра д,
ул. Гюмюрджинска 52; Нуршен Шукри Карагьоз
чрез а двокат Ра дко Ха д ж иев, Мом чи лг ра д,
ул. Гюмюрджинска 52.
Първо гражданско отделение, 931/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1668/2018 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Илия Георгиев Костадинов чрез
адвокат Даниела Петрова, Варна, бул. Чаталджа
14Б, вх. В, партер, срещу Надежда Атанасова
Асенова, Варна, ул. Дрин 1, вх. Д, ет. 6, ап. 043.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1445/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4447/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез
адвокат Христина Иванова, София, ул. Клокотница
2а, ет. 8, бизнес сграда Ивел, срещу Силвия
Александрова Петрова чрез адвокат Николай
Асенов Николов, София, бул. Княз Дондуков 54;
Румен Еленков Петров чрез адвокат Николай
Асенов Николов, София, бул. Княз Дондуков 54;
Роза Тодорова Иванова чрез адвокат Николай
Асенов Николов, София, бул. Княз Дондуков 54.
Вт о р о т ър г о в с ко о т д е л е н и е , 2273/2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2036/2018 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Застрахователно дружество
„Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб
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43, срещу Веска Йолова Петрова чрез адвокат
Николай Димитров, София, ул. Христо Белчев
2, 4-ти полуетаж, офис 3.
Второ търговско отделение, 2418/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
158/2018 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Едноличен търговец Йовка Иванова
Йорданова с фирма „Гея 99 – Йовка Йорданова“
чрез адвокат Камен Киров, Варна, бул. МарияЛуиза 21, срещу „Булкарго“ – ООД, чрез адвокат
Райчо Райчев, София, ул. Панайот Волов 31Б,
ет. 1, офис 5.
Вт ор о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 25 0 6/2 018 ,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 50 01/2017 по описа на А пелативен
съд София, подадена от „Завод за асинхронни
електродвигатели“ – АД, чрез адвокат Олена
Стефкова Шишкова, София, ул. Позитано 3, ет. 1,
ап. 1; „Завод за асинхронни двигатели“ – АД, чрез
адвокат Теодора Данова, Хасково, ул. Сливница
14 – 22, вх. А, ет. 1, офис 2, срещу Министерството
на финансите, София, ул. Г. С. Раковски 102.
Второ търговско отделение, 2550/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
733/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Банка ДСК“ – ЕАД, чрез адвокат
Виолета Спирова, София, бул. Витоша 15, ет. 2,
с рещ у Георг и И ва нов Пе т ков ч рез ос обен
представител Златко Митрев, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 12, вх. Б, ет. 3.
Второ търговско отделение, 2905/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
288/2018 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19, срещу Община Попово
чрез адвокат Златимир Стоянов Орсов, София,
ул. Перник 97, ап. 1.
Второ търговско отделение, 3031/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
100/2018 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Табако дринкс“ – ЕООД,
чрез адвокат Татяна Кюркчиева, Плевен, ул. Д.
Константинов 16, ет. 2, офис 5, срещу „Ехо
строй“ – ЕООД, чрез адвокат Татяна Кюркчиева,
Плевен, ул. Димитър Константинов 16, ет. 2.
НА 19.11.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1011/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
550/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Ячо Борисов Ячев, София, ул. Шипка
5, срещу „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
София, район „Лозенец“, бул. Никола Вапцаров 55,
Експо 2000; „Еко ефект 2003“, Пловдив, бул. Шести
септември 125, ет. 8, ап. 16; Ирена Василева
Киркова, Пловдив, бул. Шести септември 125;
Георги Емануилов Кирков, Пловдив, бул. Шести
септември 125.
Второ търговско отделение, 1229/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3679/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
София, ул. Света София 5, срещу „Александър
Гру п хол динг“ – ООД, ч рез а двокат Ди л яна
Цвяткова Иванова, София, ул. Г. С. Раковски
127, ет. 4, офис 401.
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Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 1 9 91 /2 018 ,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5624/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „ОККО1“ – ЕООД, София,
ж.к. Павлово, ул. Професор Дочо Леков 2А,
ап. 5, срещу „Българо-американска кредитна
банка“ – АД, чрез адвокат Велислав Драмов,
София, бул. Витоша 3, ет. 6.
Второ търговско отделение, 2211/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
122/2018 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Николай Тонков Тонков чрез адвокат
Поля Ченева, Варна, бул. Съборни 56, срещу
„ДМ – Христови“ – ООД, чрез адвокат Десислава
Веченкова, Варна, ул. Софроний Врачански 6,
ет. 2, офис 2.
НА 20.11.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2866/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
875/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ваня Благоева Марушкина чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10, срещу Застрахователна компания
„Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д;
Асан Исмит Тачев, представляван от своята
майка и законен представител Ваня Благоева
М ару ш к и н а ч р е з а д в ок ат Пе т я К е р а нов а ,
Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, и трета страна
Биляна Василева Евликова, Баня, ул. Двадесет
и седма 10.
Второ търговско отделение, 3134/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1248/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Петко Минков Иванов чрез адвокат
Стоян Кожухаров, София, бул. Ал. Стамболийски
1 0 4 , е т. 4 , а п . 2 4 , с р е щ у З А Д „ А л и а н ц
България“ – АД, чрез юрисконсулт Десислава
Игова, София, ул. Проф. Милко Бичев 2.
Второ търговско отделение, 3224/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
298/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от ЕТ Пеньо Грудев Тодоров с фирма
„Радомир – ПТ – Пеньо Тодоров“ чрез адвокат
Светлин Русев, Стара Загора, бул. Руски 56,
сутерен, срещу „Кьосел груп“ – ЕООД, чрез
адвокат Борис Джелепов, Пловдив, бул. Шести
септември 153, ет. 1.
НА 20.11.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2438/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
987/2017 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Красимир Младенов Китанов чрез
адвокат Емил Петров Ядков, Разлог, ул. Бяла
река, 14, срещу Дурдана Джамалова Манова
чрез адвокат Стоянка Иванова Илиева, София,
ул. Годеч 1, ет. 1, офис 2; Авизе Османова Гарова
чрез адвокат Стоянка Иванова Илиева, София,
ул. Годеч 1, ет. 1, офис 2; Реджеп Юсеинов Гаров
чрез адвокат Стоянка Иванова Илиева, София,
ул. Годеч 1, ет. 1, офис 2; Алил Джамалов Гаров
чрез адвокат Стоянка Иванова Илиева, София,
ул. Годеч 1, ет. 1, офис 2; Джевдет Джамалов Гаров
чрез адвокат Стоянка Иванова Илиева, София,
ул. Годеч 1, ет. 1, офис 2; Цветомир Дочков Гаров
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чрез адвокат Стоянка Иванова Илиева, София,
ул. Годеч 1, ет. 1, офис 2.
Първо гражданско отделение, 4801/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2413/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Буян Йорданов Филчев чрез адвокат
Людмила Паунова, София, ул. Цар Асен 2, ет. 1;
Кремена Станчева Филчева чрез адвокат Людмила
Паунова, София, ул. Цар Асен 2, ет. 1, срещу
Силвия Георгиева Георгиева чрез адвокат Снежана
Николова Сапунджиева, София, ул. Гургулят 22,
вх. А, ет. 2, ап. 5; Тодор Георгиев Георгиев чрез
адвокат Снежана Николова Сапунджиева, София,
ул. Гургулят 22, вх. А, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 66/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
917/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Анастас Ефтимов Янев чрез адвокат Петър
Обретенов, Варна, ул. Македония 26, ет. 2; Живко
Маринов Ангелов чрез адвокат Петър Обретенов,
Варна, ул. Македония 26, ет. 2; Янчо Ефтимов
Славов, Варна, ул. Капитан Райчо 124, бл. 2,
ап. 30, срещу Община Суворово чрез адвокат
Биляна Димитрова, Варна, ул. Капитан Петко
Войвода 28; Ивайло Николаев Иванов чрез адвокат
Диана Калоянова Аспарухова, Варна, ул. Генерал
Столипин 7, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 540/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1438/2018 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Русанка Стратиева Абаджиева чрез
адвокат Евгени Атанасов, Бургас, ул. Патриарх
Евтимий 2, вх. А, ет. 1, ап. 1; Миглена Кузманова
Абаджиева чрез адвокат Евгени Атанасов, Бургас,
ул. Патриарх Евтимий 2, вх. А, ет. 1, ап. 1; Силвена
Кузманова Петкова чрез адвокат Евгени Атанасов,
Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2, вх. А, ет. 1, ап. 1,
срещу Младен Неделчев Абаджиев чрез адвокат
Бесри Хайдаров Карагьозов, Бургас, ул. Трайко
Китанчев 42, ет. 1; Борис Неделчев Абаджиев
ч р е з а д вок ат Б е с ри Х а й дар ов К ара г ь озов,
Бургас, ул. Трайко Китанчев 42, ет. 1; Дарина
Маркова Тодорова чрез особен представител
Невена Кънчева Пожарлиева, Бургас, ж.к. Лазур,
ул. Копривщица 4, ет. 5.
Първо гражданско отделение, 942/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
121/2018 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Георги Емилов Рибов чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Евелина Тодорова Зографова чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3, срещу Димо Николов Рибов чрез адвокат
Мариана Христова, Ямбол, ул. Жорж Папазов 6,
вх. Б, ап. 1; Никола Димов Рибов чрез адвокат
Мариана Христова, Ямбол, ул. Жорж Папазов 6,
вх. Б, ап. 1; Димитър Димов Рибов чрез адвокат
Мариана Христова, Ямбол, ул. Жорж Папазов 6,
вх. Б, ап. 1; Манол Николов Рибов чрез адвокат
Мариана Христова, Ямбол, ул. Жорж Папазов
6, вх. Б, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 1012/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2097/2018 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Община Варна, Варна, бул. Осми
приморски полк 43, срещу Тодор Иванов Тодоров
чрез адвокат Иван Кръстев, Варна, бул. Осми
приморски полк 57А.
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НА 20.11.2019 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 3093/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1772/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „СВАРКА БГ“ – ЕООД, чрез адвокат
Иван Стоянов, София, ул. Денкоглу 15А, ет. 3,
ап. 5, срещу „Зайчев и Син“ – ООД, София,
ул. Магнаурска школа 15, ет. 5.
Второ търговско отделение, 106/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
193/2018 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Пламен Стоянов Николов чрез
адвокат Надка Игнатова, Варна, ул. Самарско
знаме 1А, срещу „Банка „ДСК“ – ЕАД, София,
ул. Московска 19; „Астрабилд“ – ЕООД, чрез
адвокат Надка Игнатова, Варна, ул. Самарско
знаме 1, подн. А, партер, офис на фирма.
НА 21.11.2019 Г. ОТ 9,30 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1164/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16948/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Миланов Лазов чрез адвокат
Николай Асенов Илиев, София, ул. Фр. Нансен 31,
ет. 2, ап. 5; Невена Георгиева Пазова чрез адвокат
Николай Асенов Илиев, София, ул. Фр. Нансен 31,
ет. 2, ап. 5; Методи Георгиев Методиев чрез адвокат
Силвия Цветкова, София, бул. Патриарх Евтимий
31, ет. 1, срещу Велчо Цеков Велев чрез адвокат
Наталия Андреева, София, ул. Узунджовска 6;
Лъчезар Йорданов Парашкевов чрез началника
на Централен софийски затвор, София, бул. Ген.
Николай Столетов 21.
НА 27.11.2019 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 695/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
764/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Звонко Младенов чрез адвокат
Кирил Йорданов Станчев, Кюстендил, ул. Тодор
А н г елов – Б ож а нат а 8, е т. 3, с р ещ у „ Леон
Ге“ – ЕООД, Благоевград, ул. Трети март 29, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 1482/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2429/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2, срещу Валери Пъшев Борисов
чрез адвокати Ренета Христова и Елисавета
Димитрова, Варна, бул. Владислав Варненчик 79.
Т ре то г ра ж да нско отде ление, 170 8/2019,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2447/2018 по описа на Софийски градски
съд, подадена от „НЕК“ – ЕАД, Предприятие
Водноелектрически централи, Пловдив, ул. Васил
Левски 244, срещу Мария Димитрова Кирева чрез
адвокат Светлана Нейкова, София, ул.���������
Двадесети април 19, ет. 2; „Национална електрическа
компания“ – ЕАД, София, ул. Триадица 8.
НА 27.11.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4908/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
807/2018 по описа на Апелативен съд София,
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пода дена о т Борис Вла д и м и ров Червен ков
чрез адвокат Антон Беров, София, ул. Любен
Каравелов 45, ет. 1, ап. 1, срещу Иво Любенов
Лазов чрез адвокат Ради Дишовски, София,
ул. Опълченска 112А, ет. 6, офис 613; Иван
Любенов Лазов чрез адвокат Александър Авакян,
София, бул. Скобелев 16, вх. А, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 983/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
317/2018 по описа на Окръжен съд Шу мен,
подадена от Николай Кирилов Николов чрез
адвокат Снежана Кирилова Тошева, Шумен,
ул. Съединение 10, ет. 2, кантора 23, срещу
Людмила Георгиева К ирилова чрез адвокат
Здравко Димитров Паскалиев, Русе, ул. Църковна
Независимост 2, вх. Б, партер.
Трето гражданско отделение, 1111/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3048/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Апелативна прокуратура – София,
ул. А н т им Първи 17, Софи я; Р у мен Нен чев
Данаилов, София, ул. Шипченски проход 47, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1023/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 481/2018 по описа на Окръжен съд
Перник, подадена от Земеделска кооперация
за производство и услуги �������������������
„������������������
Дрен – 92���������
“ с председател Младен К юлафлийск и чрез адвокат
Благойка Божкова, Радомир, ул. Свобода 10,
срещу Драмалис Георгиос Константинос чрез
адвокат Симеон Попов, Сандански, ул. Мара
Бунева 1.
Четвърто гражданско отделение, 1638/2019,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 269/2018 по описа на Окръжен съд
Габр ово, пода дена о т Б орис л а в И ва нов
Д ж а м ба з ов ч р е з а д вок ат С ве тл а Б а н кова ,
Габрово, ул. С кобелевск а 30, с рещ у Кой чо
Бончев Коев чрез адвокат Радослав Балтов,
Габрово, ул. С кобелевск а 2 8А , е т. 1, а п. 1;
Стефан Богданов Коев чрез адвокат Радослав
Балтов, Габрово, ул. Скобелевска 28А, ет. 1,
ап. 1.
НА 28.11.2019 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Т рето гра ж данско отделение, 320 0/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 994/2017 по описа на Окръжен съд
Благоевг ра д, пода дена о т Николай Иванов
Георгиев чрез адвокат Емил Цанков Цанев,
София, ж.к. Младост 4, бл. 458, вх. 4, ет. 7, ап. 37;
„Хидроенергийна Компания“ – АД, чрез адвокат
Биляна Милкова Байрактарова, Благоевград,
бул. Пейо К. Яворов 2Б.
Трето гражданско отделение, 4881/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
483/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Виолета Петкова Паунова чрез
адвокат Нина Иванова-Алексиева, София, ж.к.
Люлин, бл. 704, вх. В, ап. 62, срещу Болница за
продължително лечение и рехабилитация чрез
адвокат Ненчо Рангелов, Пловдив, ул. Хан Кубрат
8, ет. 1, ап. 4.
7147

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

А дминистративният съд – Варна, Х V ІІ
с ъс та в, на основан ие ч л. 188 във вр ъ зка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 2517/2019 г. по протест
вх. № 13201/29.08.2019 г. на Светослав Стойнов – п рок у рор п ри Ок р ъж ната п рок у рат ура – Варна, срещу разпоредбата на текстове
от Наредбата за обществения ред на Община
Аксаково в действащата им редакция, както
следва: чл. 11, т. 1 – приет с Решение № 18.3.2
о т п р о т око л № 18 о т 16.03.2 0 05 г.; ч л. 11,
т. 4 – изменен с Решение № 50.8.2§1 от протокол
№ 050 от 27.11.2014 г.; чл. 33а – приет с Решение
№ 60,4.§.1 от протокол № 060 от 14.07.2015 г.;
чл. 62 – приет с Решение № 18.3.2 от протокол
№ 18 от 16.03.2005 г. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като страни по адм. дело № 2517/2019 г. в
едномесечен срок от деня на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. По
протеста е образувано адм. дело № 2517/2019 г. по
описа на Административния съд – Варна, ХVІІ
състав, производството по което е насрочено за
разглеждане на 28.11.2019 г. от 15 ч.
7297
Административният съд – Варна, ІІІ състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.
дело № 2548/2019 г. по протест на Светослав
Стойнов – прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, срещу разпоредбата на текстове от
Наредбата на Общинския съвет – гр. Девня, за
обществения ред в община Девня в действащата
им редакция, както следва: чл. 12, т. 1, 2, 3 и 4 и
чл. 60 – приети с Решение № 122 от 27.07.2016 г. по
протокол № 10 от 27.07.2016 г. Заинтересованите
лица могат да подадат заявление за конституирането им като страни по адм. дело № 2548/2019 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. По
протеста е образувано адм. дело № 2548/2019 г.
по описа на Административния съд – Варна, ІІІ
състав, производството по което е насрочено за
разглеждане на 7.11.2019 г. от 13 ч.
7320
Административният съд – Варна, ІІІ състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от А ПК съобщава, че е образувано адм.
дело № 2169/2019 г. по протест на А лександър
Атанасов – прокурор при Окръжната прокурату ра – Варна, срещу текстове на чл. 41, ал. 1,
чл. 50, ал. 1 и 2 и чл. 51 с всичките му алинеи
от Наредбата за управлението на отпадъците
на територията на община А ксаково, приета
с Решен ие № 22 .14 о т п р о т око л № 0 22 о т
25.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. А ксаково. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление за конституирането им като страни
по а д м. дело № 2169/2019 г. в ед номесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството им на заинтересовани лица. По
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протеста е образувано адм. дело № 2169/2019 г.
по описа на Административния съд – Варна, ІІІ
състав, производството по което е насрочено
за разглеж дане на 7.11.2019 г. от 13 ч.
7321
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Перник, срещу следните разпоредби от
Наредба № 1 за обществения ред на територията
на община Радомир, приета с Решение № 58 от
26.04.2013 г. на Общинския съвет – гр. Радомир:
чл. 19, ал. 1 и чл. 22 от глава втора „Осигуряване
и опазване на обществения ред“; чл. 29, ал. 2 и
3 от глава четвърта „Експлоатация и опазване
на общинските имоти, предназначени за общо
ползване“; чл. 40, ал. 2 от глава шеста „Отглеждане на домашни любимци“; чл. 49, ал. 2 от глава
седма „Контрол на наказанията“. Образувано е
адм. дело № 567/2019 г. по описа на Административния съд – Перник.
7311
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от „Рейсър Ауто“ – ЕООД,
срещу разпоредбите на чл. 75, ал. 1 и чл. 121, т. 2
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Червен бряг, по което е
образувано адм. дело № 837/2019 г. по описа на
Административния съд – Плевен.
7313
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу разпоредбите
на чл. 33 и чл. 47, т. 2, 4, 5, 6а и 7 от Наредбата
за опазване на околната среда в община Плевен,
по което е образувано адм. дело № 918/2019 г. по
описа на Административния съд – Плевен.
7314
Административният съд – София-град, ХХІ
тричленен състав, на основание чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от Ралица
Мравкова – прокурор при СГП, отдел „Надзор
за законност“, срещу Наредбата за правата и задълженията на местните органи на религиозните
общности на територията на Столична община
и взаимоотношенията с местните органи на изпълнителната власт, приета с Решение № 45 по
протокол № 54 от 15.02.1999 г. на СОС, по което
е образувано адм. д. № 9346/2019 г., насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
22.11.2019 г. от 10,30 ч.
7298
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор
в Окръжната прокуратура – Стара Загора, с
който са оспорени като незаконосъобразни
разпоредбите на чл. 10 и чл. 42, ал. 1 в частта
относно „събиране и транспортиране“, чл. 54,
ал. 1 в частта относно „събиране“, чл. 59, ал. 1,
2 и 4 от Наредба № 15 за управление на отпадъците на територията на община Опан, приета
с Решение № 64 от 30.03.2016 г. на Общинския
съвет – с. Опан, по което е образувано адм. дело
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№ 558/2019 г. по описа на А дминистративния
съд – Стара Загора, насрочено за 24.10.2019 г.
от 11,30 ч.
7299
Административния съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест на прокурор в Окръжната
прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени като незаконосъобразни разпоредбите на
чл. 16, ал. 2, чл. 16, ал. 3 и 4, чл. 16, ал. 5 и 6,
чл. 39, ал. 1, т. 18, чл. 43 и чл. 47, ал. 2, предл.
последно от Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията
на община Павел баня, приета с Решение № 70
от 30.08.2018 г. на Общинския съвет – гр. Павел
баня, по което е образувано адм. д. 561/2019 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 31.10.2019 г. от 11,30 ч.
7312
Софийският градски съд, гражданско отделение, І-7 състав, съобщава, че е образувано гр.д.
№ 1173/2017 г. по иск с правно основание чл. 79,
ал. 1, пр. I от ЗЗД във връзка с чл. 430 от ТЗ,
заведен от „Сибанк“ – ЕАД, със съдебен адрес:
София, ул. Тунджа № 12А, чрез юрк. Димитър
Аврамов, САК, срещу Йоанис Йоану, гражданин
на Република Кипър, адрес: Ел Ес Синикисмос,
7525 Ксилофагу, роден на 25.02.1970 г., който
като ответник по делото в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде писмен отговор на исковата молба по
реда на чл. 131 от ГПК, като същата се намира в деловодството на съда. Гражданско дело
№ 1173/2017 г. е насрочено за 4.02.2020 г. от 11 ч.
7301
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
38 състав, призовава Раул Чагалидзе, роден на
22.03.1979 г., с последен адрес Бургас, ул. Сан Стефано № 84, ет. 1, ап. 2, сега с неизвестен адрес, за
заведеното срещу него от ищцата Донка Тодорова
Алексиева от Бургас гр. дело № 6147/2019 г. по
описа на Районния съд – Бургас, за развод по реда
на чл. 49 от СК, като му указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви, респективно да посочи свой
упълномощен представител, в деловодството на
Районния съд – Бургас, за връчване (получаване)
на исковата молба и приложенията към нея.
7315
Районният съд – Велико Търново, гр. колегия,
VІІІ състав, призовава Жихед Хабача, гражданин
на Република Тунис, с последен адрес: област
Велико Търново, гр. Полски Тръмбеш, ул. Двадесети април № 7, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда в двуседмичен срок от обнародване
на настоящата обява в „Държавен вестник“ като
ответник по гр. дело № 2270/2019 г., заведено
от Габриела Н. Ганчева, за да получи съдебни
книжа – препис от искова молба с приложенията
към нея, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7310
Софийският районен съд, ГО, 120 състав, призовава на 11.11.2019 г. от 10,30 ч. като ответници
по дело № 69878/2014 г. по описа на СРС, ГО, 120
състав, да се явят лично или чрез упълномощен
представител, в противен случай съдът ще им
назначи особен представител и ще разгледа делото в тяхно отсъствие, следните лица: Петър
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Димитров – чужд гражданин, Орхидея Василева
Костадинова с последен известен адрес София,
ул. Добър юнак № 5А, Пламен Кирилов Георгиев – София, кв. Дружба, бл. 113, вх. Д, ет. 6, ап.
84, Емилия Първанова Китова-Крумова с адрес
Бобов дол, ул. Димитър Благоев № 9, вх. Б, ет. 3,
ап. 16, Андреа Радка Димитрова – чужд гражданин, Маргарита Сергиева Георгиева – адрес
София, ТЕЦ „София“ № 3, ет. 3, ап. 9, Виктория
Янчева Трънчева с адрес София, ул. Иларион
Макариополски № 2, Кирил Янков Чалков с
адрес по делото София, кв. Младост 3, бл. 336,
вх. 2, ет. 8, ап. 63, Елин Младенов Величков с
адрес София, кв. Света Троица, бл. 204, вх. В,
ет. 1, ап. 53.
7302
Софийският районен съд, 149 състав, призовава в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ Мариана
Миланов Морис, с неизвестен адрес в България,
да се яви в канцеларията на Софийския районен
съд, ІІІ гр. отделение, 149 състав, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, да получи препис от исковата
молба и приложенията по гр.д. № 1049/2019 г.,
подадена от Андрю Пол Морис с правно основание чл. 49 от СК, както и да подаде писмен
отговор. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще є
назначи особен представител.
7303
Софийският районен съд, 167 състав, призовава Богдана Петкова Станева с последен адрес
София, ул. Ген. Паренсов № 22, вх. Б, ет. 1, ап. 1,
сега с неизвестен адрес, да се яви в Софийския
районен съд, ГО, 167 състав, за връчване на искова
молба и приложенията към нея като ответник
по гр.д. № 9464/2019 г., заведено от „Топлофикация – София“ – ЕАД. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай ще му бъде
назначен особен представител при условията на
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7304
Софийският районен съд по гр.д. № 170/2019 г.
обявява искова молба с вх. № 2000099/3.01.2019 г.
и разпореждане на съда по чл. 131 от ГПК,
като ответникът по делото – Костас Константину, гражданин на Република Кипър, роден
на 1.12.1971 г. в гр. Лефкозия, Кипър, с паспорт
№ Е156391, издаден на 27.04.2005 г. от Дирекция
„Миграция“ – гр. Никозия, Кипър, с адрес: Кипър, 1010 Никозия, ул. Арсиноис № 12, следва
в двуседмичен срок считано от обнародването
в „Държавен вестник“ да се яви в съда за получаване на съобщението по чл. 131 от ГПК
ведно с исковата молба и приложенията към
нея във връзка с предявена от „Топлофикация
София“ – ЕАД, ЕИК 831609046, искова молба
с вх. № 2000099/3.01.2019 г. по описа на СРС,
както и да посочи съдебен адрес. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7308
Софийският районен съд, ІІ ГО, 76 състав,
съобщава за ч.гр.д. № 40710/2019 г., образувано по
заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на
Европейския парламент и на Съвета, депозирано
от заявителите Светослава Гаврилова Иванова,
Лъчезар Лъчезаров Иванов, Евгени Лъчезаров Ива-
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нов като наследници на Лъчезар Генчев Иванов,
роден на 14.08.1963 г. в София, България, починал
на 10.07.2015 г. в София, България, с декларирана
цел доказване качеството на наследници пред
органи на чужди държави членки, включително
банкови институции. Софийският районен съд
указва на бенефициерите възможността им в
едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да депозират по делото писмени
становища по искането.
7309
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 6 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 7371/1993 г. на политическа партия „Земеделски
съюз „Александър Стамболийски“, както следва: заличава члена на Постоянното присъствие
Димитър Величков Георгиев и вписва като нов
член на Постоянното присъствие Георги Пламенов Соколов.
7358

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
77. – Управителният съвет на Националния
полицейски синдикат в България на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква 9-ия редовен конгрес
на сдружението на 15.11.2019 г. в 11 ч. в хотел
„Будапеща“, София, при следния дневен ред: 1.
отчет на президента; 2. отчет на Националната
контролна комисия; 3. приемане на нов устав; 4.
избор на нов управителен съвет и Национална
контролна комисия.
7345
2. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гарско астронавтическо дружество“ (БАД) – Со
фия, на основание свое решение от 21.05.2019 г. във
връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.11.2019 г. в 13 ч. на адрес: София 1113, ул.
Акад. Г. Бончев, Научен комплекс на БАН, бл.
1, зала 309, при следния дневен ред: 1. доклад за
дейността на БАД през 2015 – 2019 г.; 2. доклад
на контролната и ревизионната комисия (КРК);
3. актуализиране на дългосрочната програма
на БАД; 4. избор на органи на управление на
БАД – УС и КРК; 5. избор на почетни членове на
БАД (чл. 11, ал. 1 и 2 от устава). Управителният
съвет на БАД съгласно чл. 24, ал. 1 от устава
определя от всеки клон, секция и клуб на БАД
по двама делегати за общото събрание. Членовете на УС и КРК участват по право в общото
събрание (чл. 24, ал. 2).
7323
119. – Управителният съвет на СК „Черно
море – Бриз“ – Варна, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
5.11.2019 г. в 18 ч. във Варна, Ветроходна база
„Бриз“, при следния дневен ред: 1. промяна на
устава съгласно Закона за физическото възпитание
и спорта и правилника за приложението му; 2.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7317
1. – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а С К „ Пе 
рун“ – Варн а, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
протокол № 38 на УС на клуба свиква извънредно общо събрание на 5.11.2019 г. в 19,30 ч. във
физкултурния салон на ОУ „Добри Чинтулов“
при следния дневен ред: 1. избор на комисия
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по преброяването; 2. избор на протоколчик на
събранието; 3. приемане на промени в устава на
клуба; 4. разни.
7344
14. – Управителният съвет на сдружение
„Център за социални и здравни грижи“ – Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 8.11.2019 г. в
10 ч. в седалището на сдружението във Велико
Търново, ул. Марно поле № 21, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за промяна на чл. 1 от устава; проект на решение: ОСА
променя чл. 1 от устава, като новият текст е
следният: „Сдружение с нестопанска цел „Център за социални и здравни грижи“ е доброволно
обединение с нестопанска цел със седалище и
адрес на управление в град Велико Търново, ул.
Поп Харитон № 2, ет. 2, ап. 2, което наименование при необходимост се изписва на латиница.“;
2. приемане на решение за промяна на чл. 13
от устава с оглед съобразяването на устава със
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел; проект на решение: ОСА променя чл. 13
от устава, като новият текст е следният: „Чл. 13.
(1) Общото събрание се свиква от управителния
съвет по негова инициатива или по искане на
една трета от членовете на сдружението. Ако
в последни я сл у чай у правителни ят съвет в
двуседмичен срок не отправи писмено покана
за свикване на общото събрание, то се свиква
от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или
натоварено от тях лице. (2) Поканата трябва да
съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за
провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. (3) Поканата се обявява в
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел, воден от Агенцията по вписванията, и се
поставя на мястото за обявления в сградата, в
която се намира управлението на сдружението,
най-малко един месец преди насрочения ден.“;
3. разни.
7289
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Плувен клуб „Белмекен“ – Ве
линград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 22.11.2019 г. в 17,30 ч. във
Велинград, ул. Цар Иван Асен ІІ № 38 (плувен
басейн „Антон Митров“), в залата на клуба
при следния дневен ред: 1. промени в устава; 2.
промени в управителния съвет; 3. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.
и при същия дневен ред.
7288
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Тенис клуб
„Етрополе“ – Етрополе, на основание чл. 26, ал. 1
от ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива общо
събрание на сдружението на 25.11.2019 г. в 10 ч.
в седалището на сдружението в гр. Етрополе,
сградата на Спортен комплекс „Чавдар“, бул.
Партизански № 30, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишните доклади за дейността на
сдружението и на годишните финансови отчети за
2017 и 2018 г.; 2. освобождаване на членовете на
управителния съвет от отговорност за дейността
им; 3. прекратяване членството на Драгомир
Василев Драганов по негова молба; 4. приемане
на нови членове; 5. избор на нов управителен
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съвет. Писмените материали по дневния ред
на общото събрание да бъдат предоставени на
разположение на членовете в седалището на
сдружението. При липса на кворум събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ.
7296
Румяна Костадинова Георгиева – ликвидатор
на СНЦ „Радост – 2004“ – Силистра, в ликвида
ция, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, свиква
общо събрание на 21.11.2019 г. в 16,30 ч. на адреса
на сдружението в Силистра, ул. Генерал Гурко
№ 8, в сградата на ДГ „Радост“ при следния дневен
ред: 1. приемане на краен ликвидационен баланс
и на пояснителен доклад към него; 2. приемане
на годишен доклад за дейността на ликвидатора;
3. освобождаване на ликвидатора от отговорност;
4. вземане на решение за разпределение на останалото след ликвидация имущество на сдружението; 5. вземане на решение за заличаване на
сдружението от търговския регистър; 6. други. При
липса на кворум съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 18 от устава на сдружението общото събрание
ще се проведе в 17,30 ч. на същото място и при
същия дневен ред.
7324
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1. – Управителният съвет на сдружение с
дейност в обществена полза „Хандбален клуб –
с. Труд“, с. Труд, област Пловдив, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на 15.11.2019 г. в 18 ч. в Пенсионерския
клуб – с. Труд, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността през изминалия период; 2.
промени в устава на клуба; 3. избор на ръководни органи на клуба; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия дневен ред на
същото място от 19 ч.
7343
Данаил Боянов Георгиев – ликвидатор на
сд ру жен ие „Риболовен спор т ен к л у б „С енсас България“ – София, в ликвидация по ф.д.
№ 3928/2007 г. на СГС, със седалище и адрес
на управление София, ул. Трапезица № 4, ЕИК
175257141, на основание чл. 14, ал. 4 от ЗЮЛНЦ
и протокол от 7.08.2019 г. на общото събрание на
сдружението кани всички кредитори в 6-месечен
срок от обнародване на поканата в „Държавен
вестник“ да предявят вземанията си. За краен
срок на процедурата по ликвидация общото събрание прие датата 30.04.2020 г.
7316

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за раз
пространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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