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Народно събрание
Закон за ратифициране на Споразумение в сферата на социалната сигурност между Република България и
Квебек
Закон за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република
България и правителството на Република Азербайджан, подписана на
6 ноември 2019 г. в Баку
Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и
предотвратяване на отклонението
от облагане с данъци на доходите
Решение по предложение за гласуване
недоверие на Министерския съвет на
Република България
Решение за удължаване срока на
действие на Временната комисия за
проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на програма „Хоризонт“ на
Българското национално радио, както
и на твърденията за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио
Решение за удължаване срока на
действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни,
факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани
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 Решение за определяне на условията
за договаряне на централен курс на
лева към еврото съгласно параграф 2.3
от Резолюция на Европейския съвет
за установяването на механизъм на
обменните курсове през третия етап
на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. (97/С 236/03)
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Президент на Републиката
 Указ № 15 за освобождаване на флотилен адмирал Мален Стефанов Чубен
ков от длъжността Командир на
флотилия бойни и спомагателни кораби и от военна служба, считано от
6 февруари 2020 г.

3

Министерски съвет
 Постановление № 15 от 30 януари
2020 г. за изменение на Постановление № 65 на Министерския съвет от
2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана
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Министерство
на външните работи
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители

4

Върховен
административен съд
 Решение № 6815 от 8 май 2019 г. по
административно дело № 4626 от
2018 г.
10
 Решение № 1169 от 23 януари 2020 г.
по административно дело № 8873 от
2019 г.
12

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 11
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 Споразумение

в сферата на социалната сигурност между
Република България и Квебек, приет от 44-то
Народно събрание на 22 януари 2020 г.
Издаден в София на 30 януари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумение в сферата
на социалната сигурност между Република
България и Квебек
Член единствен. Ратифицира Споразумението в сферата на социалната сигурност между
Република България и Квебек, подписано на
19 септември 2019 г. в Квебек.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 22 януари 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
988

УКАЗ № 12
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 Спогодбата за
пенсионно осигуряване между правителството
на Република България и правителството на
Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 г. в Баку, приет от 44-то Народно
събрание на 23 януари 2020 г.
Издаден в София на 30 януари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата за пенсионно осиг у ряване меж д у правителството
на Република България и правителството
на Република Азербайджан, подписана на
6 ноември 2019 г. в Баку
Член единствен. Ратифицира Спогодбата за
пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството
на Република Азербайджан, подписана на
6 ноември 2019 г. в Баку.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 23 януари 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1036

УКАЗ № 13
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 Спогодбата между
Република България и Ислямска република
Пакистан за избягване на двойното данъчно

ВЕСТНИК
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облагане и предотвратяване на отклонението
от облагане с данъци на доходите, приет от
44-то Народно събрание на 23 януари 2020 г.
Издаден в София на 30 януари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република
Пакистан за избягване на двойното данъчно
облагане и предотвратяване на отклонението
от облагане с данъци на доходите
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното
данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите,
подписана на 21 май 2019 г. в Исламабад.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 23 януари 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1035

РЕШЕНИЕ

по предложение за гласуване недоверие на
Министерския съвет на Република България
Народното събрание на основание чл. 89 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
Отхвърля предложението за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република
България с министър-председател Бойко Борисов заради провал на политиката в областта
на околната среда и водите.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 29 януари 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната
комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването
на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за
политически натиск върху ръководството и
журналисти от Българското национално радио
Народното събрание на основание чл. 37
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната комисия за проучване на фактите и
обстоятелствата, свързани с прекъсване на
излъчването на прог рама „Хоризонт“ на
Българското национално радио, както и на
твърденията за политически натиск върху
ръководството и журналисти от Българското
национално радио до 23 февруари 2020 г.
включително.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 30 януари 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод
изнесените в европейски и български медии
твърдения за скандалната подкупна схема
при придобиване на българско гражданство
от чужди граждани
Народното събрание на основание чл. 37
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод
изнесените в европейски и български медии
твърдения за скандалната подкупна схема
при придобиване на българско гражданство
от чужди граждани с 1 месец.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 30 януари 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1231

РЕШЕНИЕ

за определяне на условията за договаряне на
централен курс на лева към еврото съгласно
параграф 2.3 от Резолюция на Европейския
съвет за установяването на механизъм на
обменните курсове през третия етап на
Икономическия и паричен съюз Амстердам,
16 юни 1997 г. (97/С 236/03)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
като взе предвид намеренията на Република
България за присъединяване към Механизма на
обменните курсове (Exchange Rate Mechanism
II) и към Единния надзорен механизъм чрез
установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка по смисъла на
Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

октомври 2013 г. за възлагане на Европейската
централна банка на конкретни задачи относно
политиките, свързани с пруденциалния надзор
над кредитните институции, както и изискванията на параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм
на обменните курсове през третия етап на
Икономическия и паричен съюз Амстердам,
16 юни 1997 г. (97/С 236/03), и членове 1.1 и
17.1 от Споразумение от 16 март 2006 г. между
Европейската централна банка и националните
централни банки на държавите членки извън
еврозоната за определяне на процедурите за
работа на механизма на обменните курсове в
третия етап от Икономическия и паричен съюз
(2006/С 73/08), съгласно които при участие на
Република България в Механизма на обменните курсове (Exchange Rate Mechanism II) се
договаря централен курс между еврото и лева,
РЕШИ:
1. При договаряне на централен курс на
лева към еврото съгласно параграф 2.3 от
Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм на обменните курсове
през третия етап на Икономическия и паричен
съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. (97/С 236/03),
министърът на финансите и управителят на
Българската народна банка предлагат, поддържат и гласуват позиция за централен курс
1,95583 лева за 1 евро.
2. Република България не участва в Механизма на обменните курсове (Exchange Rate
Mechanism II) при централен курс между
еврото и лева съгласно Резолюция на Европейския съвет за установяването на механизъм
на обменните курсове през третия етап на
Икономическия и паричен съюз Амстердам,
16 юни 1997 г. (97/С 236/03), различен от централен курс 1,95583 лева за 1 евро.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 30 януари 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 15
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1, чл. 160, ал. 1, т. 6,
чл. 162, т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам флотилен адмирал Мален
Стефанов Чубенков от длъжността Командир

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

на флотилия бойни и спомагателни кораби и от
военна служба, считано от 6 февруари 2020 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 31 януари 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
1264

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
ОТ 30 ЯНУАРИ 2020 Г.

за изменение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне
възнаграждението за звание на офицерите и
сержантите в Националната служба за охрана
(обн., ДВ, бр. 27 от 2016 г.; изм., бр. 13 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Приложението към чл. 1 (поверително) се
изменя съгласно приложението (поверително).
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението се прилага от 1 януари 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1223

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за условията и реда за
атестиране на дипломатическите служители
(обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5
и 42 от 2010 г., бр. 6 и 92 от 2013 г., бр. 12 от
2014 г. и бр. 81 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Оценяващият ръководител съвместно
с оценявания служител изготвят и съгласуват
индивидуален работен план на оценявания
служител, като се отчитат целите, тяхната
приоритетност и срокът за изпълнението им.
Целите в индивидуалния работен план на

ВЕСТНИК

БРОЙ 10

оценявания трябва да са в максимална степен
конкретни, постижими, съгласувани с целите
на административната структура като цяло и/
или на административното звено, измерими
по обем, качество и срокове, като броят на
целите не трябва да надвишава седем. Изготвянето и съгласуването на индивидуален
работен план, попълването и подписването на
съответния раздел от формуляра за ежегодна оценка от оценяващия ръководител и от
оценявания се извършват в периода от 1 до
31 януари на съответната година. Индивидуалните работни планове на служителите се
изготвят и съгласуват в срок до 30 дни след
назначаването, преназначаването, предсрочното прекратяване на командировката в чужбина
или завръщането от отпуск за служителите,
които нямат изготвен и съгласуван работен
план за съответния период на оценяване.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) В периода от 1 до 31 януари на следващата година се провежда заключителна среща
между оценяващия ръководител и оценявания.
При отсъствие на оценявания служител заключителната среща се провежда в 7-дневен
срок след неговото завръщане. На заключителната среща оценяващият ръководител и
оценяваният служител обсъждат показателите
по ал. 1 и елементите по чл. 11, по които се
оценява служителят. След приключване на
заключителната среща се определя ежегодната
оценка и се попълват съответните раздели от
формуляра за ежегодна оценка.“
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Министърът на външните работи може да
възложи правомощията си на контролиращ
ръководител на заместник-министър на външните работи.“
2. В ал. 7 след думите „в 7-дневен срок от
получаването му,“ се добавя „като може да
потвърди годишната оценка или да я промени
с една оценка“.
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) В случай на подадено възражение
контролиращият ръководител е длъжен да се
произнесе по възражението в 7-дневен срок
от получаването му, като неговото решение
е окончателно. Контролиращият ръководител може да потвърди годишната оценка на
служителя или да я промени с една оценка,
като попълни и подпише формуляра съгласно образеца по приложение № 2. В 7-дневен
срок от подписването на формуляра дирекция
„Човешки ресурси“ уведомява срещу подпис
оценяващия ръководител и оценявания за
решението по възражението.“
4. Алинея 9 се отменя.
§ 3. Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ФОРМ УЛ ЯР
ЗА ОЦЕНКА НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ СЛУЖИТЕЛ
РАЗДЕЛ І: Обща информация
(попълва се от дирекция „Човешки ресурси“)
Име, бащино име, фамилия
Длъжност
Дипломатически ранг
Структурно звено
Заема длъжността от
Период на оценяване

от

до

Оценяващ ръководител
РАЗДЕЛ ІІ: Основни функции, задължения и задачи през периода на оценяване
(попълва се от оценяващия ръководител)
Сбито описание на основните функции и задължения за заеманата длъжност и на поставените
задачи през периода на оценяване.
РАЗДЕЛ IІІ: Индивидуален работен план
Описание на целите

Приоритетност

Срок за изпълнение

Съгласуването на индивидуалния работен план се извършва при стриктно спазване на чл. 10,
ал. 3 от наредбата!
Дата: .............г.
Подпис на оценяващия
Подпис на оценявания
ръководител: ................................
служител: ....................................
РАЗДЕЛ IV: Оценки по отделните показатели и мотиви
(попълва се от оценяващия ръководител)
І. ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ
ОЦЕНКА ЗА ПОКАЗАТЕЛЯ
„Изключително изпълнение“;
„Изпълнението надвишава изискванията“;
„Изпълнението напълно отговаря на
изискванията“;
„Изпълнението отговаря не напълно на
изискванията“;
„Неприемливо изпълнение“
1. Степен на изпълнение на поставените задачи и
МОТИВИ
цели при отчитане на техния характер, значимост
и приоритетност;
2. Инициативност;
3. Организираност, способност за определяне и
подреждане на приоритетите;
4. Качествено и прецизно изпълнение на поставе
ните задачи;
5. Спазване на поставените срокове за изпълнение
на задачите;
6. Поемане на отговорност и способност за само
стоятелна работа;
7. Способност за работа в условия на интензивно
и допълнително натоварване и в извънредни (кратки)
срокове;
8. Познаване на установените нормативни изисква
ния и правила и правилното им прилагане в работата;
9. Адекватна реакция и приспособяване при промени;
10. Стремеж към подобряване на работата.
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ІІ. ПРОЯВЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КАЧЕСТВА
ОЦЕНКА ЗА ПОКАЗАТЕЛЯ

„Изключително изпълнение“;
„Изпълнението надвишава изискванията“;
„Изпълнението напълно отговаря на
изискванията“;
„Изпълнението отговаря не напълно на
изискванията“;
„Неприемливо изпълнение“

1. Умения за събиране, анализ, обобщение и насочване
на информация;
2. Умения за устно и писмено изразяване – съсредото
ченост, способност да се структурира изложението,
да се излага сбито и да се открои най-важното, да
се анализира, да се направят съответни изводи и
предложения;
3. Умения за водене на разговори и преговори – спо
собност да се изслушва, като се извлича максимум
информация, способност за анализ, обобщение и точно
излагане на получената информация, способност да се
поддържа фокусиран разговор по темата;
4. Умение да се установяват, поддържат и развиват
полезни професионални контакти;
5. Умение да се работи в екип – взаимодействие с ко
легите от екипа и други структурни звена, поведение
в конфликтни ситуации;
6. Потенциал за бъдещо кариерно развитие

МОТИВИ

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ И КВАЛИФИКАЦИЯ
1. Сфери на професионална изява и натрупан опит
а. Eвропейски съюз;
б. Политика на сигурност;
в. Многостранна дипломация;
г. Двустранна и регионална дипломация;
д. Публична дипломация и връзки с медиите;
е. Международно право;
ж. Протокол;
з. Консулска дейност;
и. Управление на човешки, финансови и администра
тивни ресурси
2. Квалификация
Степен, в която професионалният опит и квалифика
цията на служителя се отразяват на изпълнението
на служебните му задължения
3. Езикова подготовка
Езици, които служителят владее и ползва, и степен,
в която ги употребява писмено и говоримо при изпъл
нение на поставяните задачи
РАЗДЕЛ V: Обща годишна оценка
ОБЩА
ЕЖЕГОДНА
ОЦЕНКА

„Изключително изпълнение“;
„Изпълнението надвишава изискванията“;
„Изпълнението напълно отговаря на изискванията“;
„Изпълнението отговаря не напълно на изискванията“;
„Неприемливо изпълнение“

МОТИВИ НА ОЦЕНЯВАЩИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ОПРЕДЕЛЕНАТА ОЦЕНКА:
Подпис на оценяващия ръководител: .................................. дата: ..................................
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КОМЕНТАР НА ОЦЕНЯВАНИЯ СЛУЖИТЕЛ:
(Полето се попълва задължително, ако оценяваният желае да подаде възражение)
Подпис на оценявания служител: .................................. дата: ..................................
КОМЕНТАР НА КОНТРОЛИРАЩИЯ РЪКОВОДИТЕЛ:
Подпис на контролиращия ръководител: .................................. дата: ..................................
Подпис на оценявания служител: .................................. дата: ..................................
Подпис на оценяващия служител: ……………………………………….. дата: ………………..
РАЗДЕЛ-ДОПЪЛНЕНИЕ VI: Оценка при повишаване в дипломатически ранг
(попълва се от оценяващия ръководител)
ОЦЕНК А
Внесена за разглеждане в Кариерната комисия на: …………………………………………………… г.
на:
.................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност на дипломатическия служител)
ЗА ПОВИШАВАНЕ В СЛЕДВАЩ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ЦЯЛОСТНО К АРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ СЛУЖИТЕЛ
Повишаване в дипломатически ранг
Дипломатически ранг

Дата на повишаване

Коментар

Аташе
Трети секретар
Втори секретар
Първи секретар
Съветник
Оценки за заемани предишни длъжности, получени награди, наложени наказания
КОМЕНТАР
ОБЩА ОЦЕНК А ПРИ ПОВИШАВАНЕ В СЛЕДВАЩ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ
Какви са качествата на служителя за изпълнение на длъж
ности в обхвата на следващия дипломатически ранг съо
бразно изискванията за изпълнението им

МОТИВИ

Може ли служителят да бъде повишен в съответния дипло СТАНОВИЩЕ НА ОЦЕНЯВАЩИЯ
матически ранг, като се отчитат професионалната квали
РЪКОВОДИТЕЛ
фикация, езиковата подготовка, постигнатите резултати
и качеството на изпълнение на служебните задължения
РАЗГЛЕДАНА ОТ К АРИЕРНАТА КОМИСИЯ

КОМЕНТАР

Протокол №: ………………
Дата: ……………………… г.
Председател на Кариерната комисия:
………………………………
(подпис)
Подпис на оценяващия ръководител: .................................. дата: ..................................
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РАЗДЕЛ-ДОПЪЛНЕНИЕ VІI: Оценка при изпращане на задграничен мандат
(попълва се от оценяващия ръководител)
ДЛЪЖНОСТИ, ЗА КОИТО СЛУЖИТЕЛЯТ КАНДИДАТСТВА
Задгранично представителство

Длъжност

1.
2.
3.
ОЦЕНКА ПРИ ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ
МОТИВИ
Отговаря или не служителят на изискванията за изпълнение
СТАНОВИЩЕ НА
на служебните задължения за длъжностите в задграничните
ОЦЕНЯВАЩИЯ РЪКОВОДИТЕЛ
представителства, за които кандидатства
Подпис на оценявания служител: .................................. дата: ..................................
Подпис на оценяващия ръководител: .................................. дата: ..................................
РАЗДЕЛ-ДОПЪЛНЕНИЕ VІII: Оценка при приключване на задграничен мандат
(попълва се от оценяващия ръководител)
Задгранично представителство
Длъжност
Начална дата на задграничния мандат
Крайна дата на задграничния мандат
ОЦЕНКА ПРИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ
МОТИВИ
Подпис на оценявания служител: .................................. дата: ..................................
Подпис на оценяващия ръководител: .................................. дата: ..................................
РАЗДЕЛ-ДОПЪЛНЕНИЕ IX: Комплексна оценка
(попълва се от оценяващия ръководител)
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
Внесена за разглеждане в Кариерната комисия на: ……………………………………………………… г.
на: …………………………………………………………………………………………………………………………
(име, фамилия, длъжност на дипломатическия служител)
ЗА ДАВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ:
…………….............................................…………………………………………………………………………………………………………
ЦЯЛОСТНО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯ СЛУЖИТЕЛ
Повишаване и даване на дипломатически ранг
Дипломатически ранг
Аташе
Трети секретар
Втори секретар

Дата на
повишаване/даване

Коментар
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Първи секретар
Съветник
Пълномощен министър
Оценки за заемани предишни длъжности, получени награди, наложени наказания
КОМЕНТАР
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ ДАВАНЕ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ РАНГ
Какви са придобитите от служителя ръководни
качества и умения с оглед изпълнението на ръ
ководни длъжности в дипломатическата служба
в обхвата на съответния дипломатически ранг:
1. Предишна или настояща работа на ръковод
ни длъжности в МВнР и като ръководител или
заместник-ръководител на задгранично предста
вителство.
2. Натрупан ръководен, административен и ор
ганизаторски опит:
а) умения за определяне на цели и приоритети
в работата на ръководеното структурно звено;
б) способност да се ръководи и контролира рабо
тата на подчинените служители;
в) умения за определяне на цели и приоритети
в работата на ръководеното структурно звено,
координиране, организиране и контрол на мате
риални, финансови и информационни ресурси.

МОТИВИ

Отговаря или не служителят на изискванията
за даване на дипломатически ранг „пълномощен
министър“ и „посланик“

СТАНОВИЩЕ НА ОЦЕНЯВАЩИЯ
РЪКОВОДИТЕЛ

УТВЪРДЕНА ОТ КАРИЕРНАТА КОМИСИЯ

КОМЕНТАР

Протокол №: ………………
Дата: ……………………… г.
Председател на Кариерната комисия:
………………………………
(подпис)
Подпис
Подпис
Подпис
Подпис

на
на
на
на

оценявания служител: ……………………… дата: ………………………
оценяващия ръководител: ……………………… дата: ………………………
съгласуващия ръководител: ……………………… дата: ………………………
постоянния секретар: ……………………… дата: ………………………“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Изготвянето и съгласуването от оценяващия ръководител и оценявания служител на
индивидуален работен план на оценявания служител за 2020 г. се извършва в срок до 28 февруари 2020 г.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Екатерина Захариева
1169
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АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 6815
от 8 май 2019 г.

по административно дело № 4626 от 2018 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – второ отделение, в съдебно
заседание на двадесет и трети април две хиляди
и деветнадесета година в състав: председател:
Мариета Милева, членове: Любомира Мотова,
Славина Владова, при секретар Григоринка
Любенова и с участието на прокурора Антоанета Генчева изслуша докладваното от съдията
Славина Владова по адм. дело № 4626/2018 г.
Производството е по чл. 185 и следващите от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба и уточняваща молба
от 21.11.2018 г. на Фондация „Майки за донорство“ със седалище София чрез процесуалния
си представител адв. Ганев с искане да бъдат
отменени чл. 13, ал. 1, т. 1 само в частта относно неродствено даряване и т. 11.1.6, раздел
VI от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1
от Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности
по асистирана репродукция на министъра на
здравеопазването.
В жалбата и уточняващата молба жалбоподателят твърди, че чл. 13, т. 1 от Наредба № 28
от 20.06.2007 г. в частта относно изискването
за горна възрастова граница на донор на яйцеклетки при неродствено даряване противоречи
на чл. 130, ал. 3 от Закона за здравето, тъй
като не може да се вмести в съдържанието
за медицински стандарт на „асистирана репродукция“. Посочва, че приетата в наредбата
възрастова граница няма медицински критерии и ограничава много жени, отговарящи на
всички останали критерии да станат донори.
По отношение на разпоредбите на т. 11.1.6.4 и
11.1.6.5 от раздел VI на приложение № 1 към
чл. 1, ал. 1, т. 1, в която се дава възможност
донорите да бъдат обезщетявани в разумни
размери, иска да бъдат отменени, тъй като
не представляват разходи, а обезщетение за
неимуществени вреди, за да не се дава възможност за спекулиране с донорството. Посочва,
че според него следва да бъдат поставени ясни
критерии и определени рамки, т.е. следвало
е да бъде посочена точно определена сума,
която предлага в самата жалба да е в размер
2000 лв. Претендира разноски.
Ответникът – министърът на здравеопазването, чрез процесуалния си представител,
изразява становище за неоснователност на
жалбата.
Представителят на Върховната админист рат ивна п рок у рат у ра дава мо т иви рано
заключение за допустимост и основателност
на жалбата. Посочва, че при приемането на
наредбата са допуснати съществени нарушения
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на административнопроизводствените правила, а именно на неспазване на процедурата по
чл. 77 от АПК и чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 3
от ЗНА. По същество посочва обаче, че не
е налице противоречие с норми от по-висок
ранг, каквото се твърди в жалбата.
Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото, прецени доводите на
страните и съобрази законосъобразността
на оспорения подзаконов нормативен акт,
намира жалбата за допустима, като подадена
от надлежна страна, обосноваваща наличието
си на правен интерес да оспори наредбата
от предмета на дейност и целите на фондацията, по смисъла на чл. 186, ал. 1 от АПК.
Съгласно чл. 187, ал. 1 от АПК правото да се
оспори нормативен административен акт не
е обвързано с определен срок, поради което
и жалбата следва да се счита за допустима и
на това основание.
Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:
В настоящото дело са оспорени чл. 13, ал. 1,
т. 1 от Наредба № 28 от 2007 г. в изм. редакция
от ДВ, бр. 58 от 2011 г., само в частта относно
неродствено даряване, според който „Вземането на яйцеклетки от донор в случаите по
чл. 12 може да се извърши, ако са изпълнени
следните условия: 1. донорът е на възраст от
18 до 34 години при неродствено даряване“,
както и т. 11.1.6 от приложение № 1, раздел
VI, 11.1.6 възможно е донорите на овоцити
да бъдат обезщетявани в разумни размери за
направени разходи: 11.1.6.1 пътни; 11.1.6.2 за
настаняване и престой; 11.1.6.3 за отсъствие
от работа; 11.1.6.4 за причинен дискомфорт
или болка; 11.1.6.5 пропуснати ползи и др.“.
Съгласно чл. 75, ал. 2 от АПК „Нормативните административни актове се издават по
прилагане на закон или подзаконов нормативен
акт от по-висока степен“, като в конкретния
случай оспорената наредба е издадена на
основание чл. 130, ал. 3 и 6, чл. 131, ал. 3,
чл. 132, ал. 4, чл. 132а, ал. 3 и чл. 132б, ал. 2 от
Закона за здравето и чл. 6, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения (ЗЛЗ). Съгласно чл. 130,
ал. 3 и 6 от ЗЗ „Асистираната репродукция се
осъществява съгласно медицински стандарт,
приет с наредба на министъра на здраве
опазването“, т.е. тази разпоредба дава овластяването на министъра да приеме наредбата.
Разпоредбите на чл. 130, ал. 6 в относимите
редакции към приемането на оспорените
текстове от наредбата, изменението от 2011 г.
се отнасят до осъществяването на контрола
по изпълнение на наредбата и регламентират
представянето на отчети от лечебните заведения за извършени дейности по асистирана
репродукция (чл. 130, ал. 6 от ЗЗ), санкциите
за неспазване на реда, реда за регистрация
и обработка на данни (чл. 131, ал. 3 от ЗЗ),
съхранявани в съответни регистри (чл. 132,
ал. 4 от ЗЗ), ред за съхраняване и предоста-
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вяне на съответен материал (чл. 132а, ал. 2
и чл. 132б, ал. 2 от ЗЗ). Член 6, ал. 1 от ЗЛЗ
пък предвижда, че „дейността на лечебните
заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях, се осъществява
при спазване на медицинските стандарти за
качество на оказваната медицинска помощ и
осигуряване защита на правата на пациента.
Медицинските стандарти се утвърждават с
наредби на министъра на здравеопазването“.
В тази връзка оспорената наредба като утвърдена от министъра на здравеопазването
при наличие на законова делегация за това
е издадена от компетентен орган.
Проектът на наредбата в частта на оспорените изменения от 2011 г. е одобрен на заседание на ръководството на министерството,
проведено на 3.05.2011 г., отразено в протокол
№ 20 от същата дата по т. 1, раздел „Разни“ (стр.
139 от делото). В съответствие с изискването
на чл. 26, ал. 2 от ЗНА в относимата редакция от ДВ, бр. 46 от 2007 г., преди внасянето
на проекта на наредбата за утвърждаване от
компетентния орган – министъра на здравеопазването, същият е публикувал на интернет
страницата на министерството на 9.05.2011 г.
(стр. 135 от делото). На страницата на министерството обаче в противоречие с изискването
на чл. 26, ал. 2 от ЗНА в посочената по-горе
относима редакция не са публикувани мотивите, налагащи предложените изменения.
От протокола на проведеното заседание, на
което са приети измененията в наредбата, е
отразено, че има доклад, но такъв не е представен по делото, както и не са представени
мотиви относно приетите изменения, както
и нито мотивите, нито докладът са публикувани на сайта на министерството, което е
нарушение на чл. 26, ал. 2 от ЗНА. Оспорените изменения на наредбата са приети и при
допуснато нарушение на чл. 28, ал. 2 и 3 от
ЗНА в относимата редакция към приемането
на изменението от 2011 г., а именно от ДВ,
бр. 46 от 2007 г. Мотивите за изменение на
поднормативен акт са задължителен елемент
от процедурата по приемането му. Член 28,
ал. 2 от ЗНА в посочената редакция предвижда,
че „мотивите, съответно докладът, съдържат:
1. причините, които налагат приемането; 2.
целите, които се поставят; 3. финансовите и
другите средства, необходими за прилагането
на новата уредба; 4. очакваните резултати
от прилагането, включително финансовите,
ако има такива; 5. анализ за съответствие
с правото на Европейския съюз. Алинея 3
на посочената разпоредба пък посочва, че
„проект на нормативен акт, към който не са
приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не се обсъжда от
компетентния орган“. В настоящия случай към
оспорения проект за изменение на наредбата
за дейностите по асистирана репродукция в

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

оспорените му части няма мотиви. Има индикации, че е бил налице изготвен доклад, но
такъв по делото не е приложен, като предвид
изявлението на процесуалния представител на
ответника в открито съдебно заседание, че
административната преписка е представена
в цялост, а доклад не е представен, то настоящият състав намира и че такъв доклад няма.
Липсата на мотиви и доклад за приемането
на изменението на наредбата пък съгласно
чл. 28, ал. 3 от ЗНА е пречка за приемането
на изменението. Поради посоченото и при
липса на мотиви и доклад за процедираното
изменение съответно е била налице и пречка
за приемане на изменението на чл. 13, ал. 1,
т. 1 в частта относно неродственото даряване
на яйцеклетки, както и изменението на т. 11.1.6
от приложение № 1 от наредбата. Съответно
при приемането на изменението в посочените
части са допуснати съществени нарушения
на административнопроизводствените правила, тъй като по този начин е препятствана
възможността на заинтересованите лица да
изразят становища и възражения, съответно
да се запознаят с мотивите за необходимостта
от въвеждането на възраст за даряване на
яйцеклетки, както и за необходимостта от
предвиденото обезщетение, с което е допуснато нарушение на чл. 77 от АПК. Допуснатите нарушения препятстват и съда да оцени
законосъобразността на приетото изменение,
тъй като е неясно какво е наложило същото
и какво мотивира посочените ограничения.
Оспорената разпоредба на чл. 13, ал. 1, т. 1
от Наредба № 28 от 9.06.2007 г. в редакцията
є от ДВ, бр. 58 от 2011 г. в частта, с която е
прието изменение, че следва „донорът е на
възраст от 18 до 34 години при неродствено
даряване“, е в противоречие с акт от по-висока степен, а именно с чл. 130, ал. 5, т. 1 от
Закона за здравето. Посочената разпоредба
предвижда, че вземането на яйцеклетки от
донор може да се извърши, ако са изпълнени
следните условия: 1. донорът е пълнолетен
и не е поставен под запрещение“. Разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1 от наредбата преди
промяната е отговаряла на посочения текст
от Закона за здравето, а след приемане на
оспореното изменение от 2011 г. с текста на
наредбата е въведено допълнително ограничение с признак възраст. Недопустимо е
с подзаконов нормативен акт при липса на
законово предвиждане да се въвежда допълнително ограничение. И на това основание
посочената разпоредба е незаконосъобразна
и подлежи на отмяна.
Оспорената разпоредба на т. 11.1.6 от приложение № 1 от Наредба № 28 от 9.06.2007 г.
предвижда възможност донорите на овоцити
да бъдат обезщетявани в разумни размери за
направени разходи за посочените в подточки от
1 до 5 направени разходи – пътни, за престой и
настаняване и т.н. Настоящият състав намира,
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че посочените разпоредби не противоречат на
акт от по-висока степен. Член 130, ал. 7 от
Закона за здравето забранява „предлагането
на материална облага на донор на яйцеклетки
или сперматозоиди, както и приемането на
материална облага от донора“. С т. 11.1.6 от
приложение № 1 от наредбата не е въведена
материална облага или предлагането на материална облага. С посочената разпоредба
от приложение № 1 е приета възможност за
овъзмездяване на направените разходи. Въпреки че не се установява противоречие с норма
от по-висок ранг, предвид това, че при приемането на посочената норма от приложение
№ 1 са допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила,
настоящият състав намира, че и тя следва да
бъде отменена.
Предвид изложеното настоящият състав
намира, че оспорените чл. 13, ал. 1, т. 1 само
в частта относно неродствено даряване и
т. 11.1.6, раздел VI от приложение № 1 към
чл. 1, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 от 20.06.2007 г.
за дейности по асистирана репродукция на
министъра на здравеопазването са приети
при допуснати съществени нарушения на
административнопроизводствените правила
и първата разпоредба и в противоречие с акт
от по-висока степен, поради което следва да
бъдат отменени.
Предвид изхода на спора съдът намира за
основателно и доказано искането на жалбоподателя за присъждане на разноски.
Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК Върховният административен съд, състав на второ отделение,
РЕШИ:
Отменя разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 1
в частта, с която е предвидено „донорът е
на възраст от 18 до 34 години при неродствено даряване“, и на т. 11.1.6 от раздел VI
на приложение № 1 (Медицински стандарт
„Асистирана репродукция“) към чл. 1, ал. 1,
т. 1 на Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция, издадена
от министъра на здравеопазването.
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на Фондация „Майки за
донорство“ със седалище София сума в размер
870 (осемстотин и седемдесет) лв. разноски
за тази инстанция.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване
на съобщението пред петчленен състав на
Върховния административен съд.
Решението да се разгласи по реда на чл. 194
от АПК при неподаване на касационна жалба
или протест или ако те са отхвърлени.
Председател:
Георги Чолаков
1113
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РЕШЕНИЕ № 1169
от 23 януари 2020 г.

по административно дело № 8873 от 2019 г.
Върховният административен съд на Република България – петчленен състав – II
колегия, в съдебно заседание на дванадесети
декември две хиляди и деветнадесета година в състав: председател: Румяна Папазова,
членове: Соня Янкулова, Павлина Найденова,
Калина Арнаудова, Десислава Стоева, при
секретар Светла Панева и с участието на
прокурора Никола Невенчин изслуша доклад
ваното от съдията Соня Янкулова по адм.
дело № 8873/2019 г.
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по касационна жалба на
м и н ис т ъра на зд ра веопазва не т о, С офи я,
пл. Св. Неделя № 5, срещу Решение № 6815
от 8.05.2019 г. на Върховния административен
съд, постановено по адм. дело № 4626/2018 г.
С обжалваното решение съдът е отменил
чл. 13, ал. 1, т. 1 в частта „донорът е на възраст
от 18 до 34 години при неродствено даряване“
и т. 11.1.6 от раздел VІ на приложение № 1 към
чл. 1, ал. 1, т. 1 на Наредба № 28 от 20.06.2007 г.
за дейности по асистирана репродукция на
министъра на здравеопазването.
І. Становища на страните:
1. Касационният жалбоподател – министърът на здравеопазването, счита обжалваното
решение за неправилно, постановено при съществено нарушение на съдопроизводствените
правила, в нарушение на материалния закон
и необосновано – отменителни основания по
чл. 209, т. 3 АПК.
Неправилен счита извода на съда за неспазени изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от
Закона за нормативните актове (ЗНА). Излага
подробно фактите по приемане на Наредба
№ 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана
репродукция (Наредба № 28), както и целта и
съдържанието на визираните в чл. 26, ал. 2 и
чл. 28 ЗНА изисквания. Счита, че евентуалният
пропуск за изпълнение на задължението по
чл. 26, ал. 2 и чл. 28 ЗНА – публикуването на
мотиви на проекта на акта, не е съществено
нарушение на административнопроизводствените правила, а такова с формален характер,
което не води до никакви последици за заинтересованите лица и не променя съдържанието
на наредбата. Сочи, че в случая разпоредбата
на т. 11.1.6 е в редакцията на наредбата от
2007 г., като с изменението през 2011 г. е извършено само преномериране, поради което
изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 ЗНА,
които са в сила от 1.01.2008 г., не могат да
бъдат относими към тях.
По отношение на отменената част от разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28
сочи, че именно възрастта е едно от условията,
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за да може да се осъществи вземането на яйцеклетка, и това е част от законовата делегация за
издаване на наредбата. Общоизвестен е фактът,
че при осъществяване на репродуктивните
функции на жената възрастта е от решаваща
роля. Напредването на възрастта води до
лошо качество на яйцеклетките, съответно
такова донорство не би постигнало целения
ефект. Изменението е прието в съответствие с
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
(ЗЛЗ) като част от медицинския стандарт за
качеството на медицинската помощ. Възрастта
на жената е медицински качествен критерий
за извършване на асистирана репродукция,
поради което има място в наредбата.
Моли съда да отмени обжалваното решение
и да постанови друго, с което да отхвърли
жалбата. Касаторът се представлява от пълномощник Надежда Бранковска-Кирилова.
2. О т ве т н и к ът по к аса ц ион ната ж а лба – Фондация „Майки за донорство“, счита
същата за неоснователна.
Правилен счита извода на първоинстанционния съд за допуснати от органа съществени
нарушения на административнопроизводствените правила – чл. 26, ал. 2 и чл. 28 ЗНА
при изменение на Наредба № 28 през 2011 г.
Мотивите за изменението на един нормативен
административен акт са задължителен елемент от процедурата и въобще не може да се
коментира съществено или не нарушение е
липсата им. Липсата на мотиви е попречила
на заинтересованите лица да изразят становище по изменението.
Моли съда да остави в сила обжалваното
решение. Претендира направените по делото
разноски. Ответникът се представлява от адв.
Силва Петкова, Софийска адвокатска колегия.
3. Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение
за неоснователност на касационната жалба.
Налице е нарушение на чл. 26, ал. 2 и на
чл. 28 ЗНА, поради което съдът правилно е
отменил оспорените разпоредби.
ІІ. По допустимостта на касационната
жалба:
Върховният административен съд счита
касационната жалба за допустима – подадена е от надлежна страна, в срока по чл. 211,
ал. 2 АПК и срещу подлежащ на обжалване
съдебен акт.
Разгледана по същество, касационната
жалба е частично основателна.
ІІІ. Фактите по делото:
За да постанови обжалваното решение,
първоинстанционният съд приема от фактическа страна, че:
1. Съгласно чл. 130, ал. 3 от Закона за
здравето (ЗЗ), в сила от 1.01.2007 г., асистираната репродукция се осъществява съгласно
медицински стандарт, приет с наредба на
министъра на здравеопазването.
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2. На 6.07.2007 г. в „Държавен вестник“,
бр. 55, е обнародвана Наредба № 28. Към този
момент разпоредбата на:
чл. 13, ал. 1, т. 1 гласи: „донорът е пълнолетен и не е поставен под запрещение“;
т. 12.1.6. гласи: „възможно е донорите на
овоцити да бъдат обезщетявани в разумни
размери за направените разходи:
12.1.6.1. пътни;
12.1.6.2. за настаняване и престой;
12.1.6.3. за отсъствие от работа;
12.1.6.4. за причинен дискомфорт или болка;
12.1.6.5. пропуснати ползи и др.“.
3. На 15.02.2011 г. с Решение № 2264, постановено по адм. дело № 12207/2010 г., Върховният административен съд отменя т. 3.6.7
и т. 3.8.5 от раздел VІ на приложение № 1 на
Наредба № 28.
4. На 3.05.2011 г. с п ро т окол-решение
№ 20, т. 1, раздел „Разни“, ръководството на
Министерството на здравеопазването приема
проект на Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 28 и разпорежда публикуването на проекта на електронната страница
на министерството за 14-дневно обсъждане.
Решението е прието въз основа на доклад на
заместник-министър.
5. На 9.05.2011 г. на електронната страница
на Министерството на здравеопазването е
публикуван проект на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба № 28. В проекта:
чл. 13, ал. 1, т. 1 гласи: „донорът е на
възраст от 18 до 34 години при неродствено
даряване и от 18 до 38 години при родствено
даряване и не е поставен под запрещение“;
т. 11.1.6. гласи: „възможно е донорите на
овоцити да бъдат обезщетявани в разумни
размери за направените разходи:
11.1.6.1. пътни;
11.1.6.2. за настаняване и престой;
11.1.6.3. за отсъствие от работа;
11.1.6.4. за причинен дискомфорт или болка;
11.1.6.5. пропуснати ползи и др.“.
6. На 30.05.2011 г. с Решение № 7405, постановено по адм. дело № 4392/2011 г., петчленен
състав на Върховния административен съд
оставя в сила Решение № 2264.
7. На 10.06.2011 г. в „Държавен вестник“,
бр. 44, е обнародвано Решение № 2264 от
15.02.2011 г. на Върховния административен
съд.
8. На 29.07.2011 г. в „Държавен вестник“,
бр. 58, е обнародвано изменение на Наредба
№ 28, като:
чл. 13, ал. 1, т. 1 гласи: „донорът е на
възраст от 18 до 34 години при неродствено
даряване и от 18 до 38 години при родствено
даряване и не е поставен под запрещение“;
т. 11.1.6. гласи: „възможно е донорите на
овоцити да бъдат обезщетявани в разумни
размери за направените разходи:
11.1.6.1. пътни;
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11.1.6.2. за настаняване и престой;
11.1.6.3. за отсъствие от работа;
11.1.6.4. за причинен дискомфорт или болка;
11.1.6.5. пропуснати ползи и др.“.
9. В хода на съдебното производство органът
декларира, че по делото е представена цялата
административна преписка по приемане на
изменението на Наредба № 28 през 2011 г.
ІV. Първоинстанционното съдебно решение:
Въз основа на така установените по делото
факти първоинстанционният съд приема от
правна страна, че Наредба № 28 и нейното
изменение от 2011 г. са издадени от компетентен орган – министърът на здравеопазването,
оправомощен на основание чл. 130, ал. 3 ЗЗ.
Проектът на изменението на Наредба № 28,
редакция 2011 г., с оглед чл. 26, ал. 2 ЗНА е
публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването за публично
обсъждане, но в противоречие с изискването
на разпоредбата не са публикувани мотивите, налагащи предложените изменения. По
делото не са представени нито визираният
в решението от 3.05.2011 г. на ръководството
на Министерството на здравеопазването доклад на заместник-министър, въз основа на
който е прието изменението, нито мотиви за
изменението.
С оглед на това съдът приема, че липсата на
доклад и мотиви, съгласно чл. 28, ал. 3 ЗНА,
е пречка за приемане на изменението, в т.ч.
и в оспорената част на чл. 13, ал. 1, т. 1 и на
т. 11.6.1 от приложение № 1. Това нарушение
е съществено, тъй като препятства възможността на заинтересованите лица да изразят
становища и възражения, както и на съда да
извърши контрол за законосъобразност.
Първоинстанционният съд приема, че разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 1 в оспорената
част в първоначалната редакция е отговаряла
на законовите изисквания на чл. 130, ал. 5,
т. 1 ЗЗ, но с изменението е в противоречие
на законовата норма, тъй като въвежда несъществуващо в закона ограничение – възраст
до 34 години по отношение на неродственото
даряване.
По отношение на разпоредбата на т. 11.1.6 от
приложение № 1 приема, че е в съответствие
с разпоредбата на чл. 130, ал. 7 ЗЗ, поради
което не е материално незаконосъобразна.
Чрез разпоредбата не се създава материална
облага за донор, а се регламентира възможност
за овъзмездяване на направени разходи. Но
с оглед установеното съществено нарушение
на административнопроизводствените правила – нарушението на чл. 28, ал. 3 ЗНА,
съдът приема, че разпоредбата на т. 11.1.6 е
незаконосъобразна.
Въз основа на горното съдът прави извод
за незаконосъобразност на чл. 13, ал. 1, т. 1
в частта „донорът е на възраст от 18 до 34
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години при неродствено даряване“ и на т. 11.1.6
от раздел VІ на приложение № 1 към чл. 1,
ал. 1 от Наредба № 28 и ги отменя.
Изводът на първоинстанционния съд е
частично правилен.
V. По съществото на спора:
Касаторът твърди, че обжалваното решение
страда и от трите визирани в чл. 209, т. 3 АПК
порока. Доводи в подкрепа на порока съществено нарушение на съдопроизводствените правила касаторът не сочи. Налице е бланкетно
твърдение за допуснати от съда съществени
нарушения на съдопроизводствените правила,
което не е подкрепено с нито един конкретен
довод, а само касаторът е този, който може да
дефинира кои процесуални правила счита, че
съдът е нарушил по отношение на него. Съгласно чл. 218, ал. 2 АПК касационният съд не
се произнася служебно по порока съществени
нарушения на съдопроизводствените правила.
С оглед на това съдът не дължи произнасяне
по този твърдян порок.
Касаторът счита за неправилен извода
на първоинстанционния съд за съществения
характер на нарушението на административнопроизводствените правила – чл. 28, ал. 3
ЗНА. Касаторът не оспорва факта, че за изменението през 2011 г. не са налични мотиви,
съответно доклад, като такива не само не са
оповестени публично, но и изобщо не са съставени – касаторът изрично в съдебно заседание
е декларирал, че цялата административна
преписка по приемането на изменението е
представена по делото, а по делото липсват
мотиви, съответно цитираният в решението
на ръководството на Министерството на здравеопазването доклад на заместник-министър.
Следователно, както обосновано приема и
първоинстанционният съд, в случая спорът
е не осъществено ли е или не нарушението
на чл. 26, ал. 2 и на чл. 28, ал. 1, 2 и 3 ЗНА,
а какъв е характерът на това нарушение – е
ли то съществено по смисъла на чл. 146, т. 3
във връзка с чл. 196 АПК?
Безспорно е, че разпоредбите на чл. 26, ал. 2
и на чл. 28, ал. 1, 2 и 3 ЗНА са административни правила за обсъждането и приемането
на нормативен административен акт. С оглед
на това, както сочи и касаторът, преценката
за това дали едно нарушение е съществено по
смисъла на чл. 143, т. 3 АПК, при липсата на
легална дефиниция на понятието „съществено
нарушение на административнопроизводствените правила“, е изведена от административноправната наука и е трайно установена в
съдебната практика. За да бъде нарушението
на едно производствено правило съществено,
е необходимо, освен самото правило по своята
същност да е съществено, и самото конкретно
нарушение да е повлияло или да е могло да
повлияе върху съдържанието на акта.
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В случая е безспорно, че визираните в
чл. 26, ал. 1 и в чл. 28, ал. 1, 2 и 3 ЗНА правила са съществени, тъй като те са гаранция за
спазването на визираните в чл. 26, ал. 1 ЗНА
принципи на изработването и на приемането
на проект на нормативен акт – обоснованост,
откритост, стабилност и съгласуваност, с оглед редакцията на разпоредбата към 2011 г.
Принципът на обоснованост се гарантира от
изискването за мотивиране на проекта на нормативен акт, от изискванията за съдържанието
на мотивите и от изискването обсъждането на
проекта да не се извършва без наличието на
мотиви. Принципът на откритост се гарантира
от изискванията за публикуване на проекта
на акта и на неговите мотиви. Принципът на
съгласуваност се гарантира от изискването за
публикуване на проекта и на мотивите и от
осигуряването на заинтересованите лица на
възможност да изразят становища и предложения. Принципът на стабилност се гарантира от
изискванията към съдържанието на мотивите
и възможността на заинтересованите лица да
изразят становища и предложения. Визираните принципи от своя страна са установени
с цел гарантиране на правата и законните
интереси на правните субекти и гарантиране
упражняването от компетентния орган на
предоставената му от държавата нормативна
властническа компетентност по целесъобразен
и законосъобразен начин.
Правните норми, които са гаранция за
спазването на основни принципи при изработването и приемането на нормативните
административни актове, а с оглед на това и
на субективни права и на законни интереси
на правните субекти, безспорно са съществени
сами по себе си.
Въпросът е в конкретния случай как се
е отразило нарушаването на тези правила
на съдържанието на акта, т.е. на правата и
законните интереси на правните субекти?
С процесното изменение органът е приел в
чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28, че вместо
съществуващите до този момент изисквания
към донора – да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение, за потенциалния донор
вече са приложими други изисквания – да е
на възраст между 18 и 34 години при неродствено даряване и на възраст между 18 и 38
години при родствено даряване. Безспорно е,
че възрастта е решаващ фактор за годността
на репродуктивната способност на жената. С
оглед на това, би могло и да е медицински
обосновано приемането на точно посочената
от органа възраст, но липсата на каквито и
да било мотиви не дава възможност нито на
заинтересованите лица да разберат защо органът е приел точно тази възрастова граница,
при това различна от възрастовата граница
при родствено даряване, което също само по
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себе си вероятно има някакво медицинско
обяснение, и не дава на съда възможност да
извърши контрол за законосъобразност.
Следователно, по отношение на изменението на чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 в
конкретния случай липсата на мотиви – както
изобщо налични при обсъждане на изменението, така и публикувани, би могло да се е
отразило на крайното съдържание на акта,
защото ако заинтересованите лица имаха
надлежни мотиви на органа за точно приетата възрастова граница, те биха могли да
представят своите становища и предложения
и органът би могъл да се съобрази с тях, т.е.
би могло съдържанието на акта да бъде друго.
Що се отнася обаче до другото оспорено
изменение – т. 11.1.6 от приложение № 1 към
чл. 1, ал. 1 от Наредба № 28, в конкретния
случай наличието или липсата на мотиви, в
т.ч. и публикуването им, не би могло по никакъв начин да промени съдържанието на акта,
защото обективно – видно от съпоставката на
разпоредбата преди и след изменението є, то
е абсолютно идентично, за никаква промяна
в случая не става въпрос. Единственото, което фактически е променено с изменението
от 2011 г., е номерацията на процесната разпоредба, като тя от 12.1.6 става 11.1.6 поради
отмяната от раздел VІ на т. 9. „Поставяне
на овоцити и сперматозоиди (GIFT) или на
зиготи (ZIFT) във фалопиевите тръби на
жената“ от приложение № 1. Мотивите биха
имали значение за отмяната от този раздел
на съществуващата точка 9, но обективно,
липсата им по никакъв начин не може да се
отрази на съдържанието на разпоредба и на
контекста, в който тя се тълкува, тъй като и
преди, и след изменението т. 12.1.6 (т. 11.1.6) е
част от един и същ раздел – раздел VІ „Методични указания за медицински дейности при
извършване на асистирана репродукция“. Номерацията на разпоредбите в един нормативен
акт е нормативно регламентирана техническа
дейност – глава трета „Строеж на нормативните актове“ от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за
прилагане на Закона за нормативните актове
(Указ № 883), а не е елемент на съдържанието
на мотивите, което е видно от разпоредбата
на чл. 28, ал. 2 ЗНА.
С оглед на горното изводът на първоинстанционния съд, че допуснатото от органа нарушение на административнопроизводствените
правила – на чл. 26, ал. 2 и на чл. 28, ал. 1,
2 и 3 ЗНА, е съществено по отношение и на
двете оспорени изменения, е неправилен. По
отношение на изменението на чл. 13, ал. 1,
т. 1 от Наредба № 28 нарушението безспорно е
съществено, но по отношение на изменението
на номерацията на т. 11.1.6 от приложение № 1
то не е съществено, тъй като не би могло да
доведе до акт с друго съдържание.
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По отношение на съответствието на оспорените разпоредби с материалния закон
първоинстанционният съд приема, че оспорената изменена разпоредба на чл. 13, ал. 1,
т. 1 от Наредба № 28 е материално незаконосъобразна, тъй като противоречи на законова
норма – чл. 130, ал. 5, т. 1 ЗЗ. Този извод на
съда е правилен и съответен на доказателствата по делото. Видно е от разпоредбата
на чл. 130, ал. 5, т. 1 ЗЗ, че законодателят е
приел изрично условията, на които трябва да
отговаря донорът, за да може да се осъществи
вземането на яйцеклетка от една жена и да
се постави в тялото на друга жена. Съгласно
разпоредбата изискването е донорът да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение.
Други изисквания законодателят не е поставил
в законовата норма.
Вярно е, че законодателят с разпоредбата на
чл. 130, ал. 3 ЗЗ е предоставил на министъра
на здравеопазването правомощието да приеме
медицински стандарт за осъществяване на асистираната репродукция, но законодателят – в
лицето на същия този орган, министърът на
здравеопазването, е дал в Наредба № 41 от
21.12.2005 г. за утвърждаване на „Медицински
стандарти по обща медицинска практика“
легална дефиниция на понятието „стандарт“.
Съгласно дефиницията „медицински стандарт“
е кратко и обобщено „описание“ на състоянието на различни страни от „структурата“,
„процесите“ и „резултатите“ на практиката и
нейната дейност, наличието или постигането на които осигурява приемливо качество,
т.е. на достатъчна „полезност“ на медицинската помощ, при дефинирани „структура“,
„процес“, „резултати“. Това значи, че медицинският стандарт, утвърден в нормативен
административен акт, е държавно установени изисквания за начина на извършване на
определена медицинска дейност, който да
гарантира определено качество, респективно
резултат. В разпоредбата на чл. 130, ал. 4 ЗЗ
законодателят е регламентирал включените в
асистираната репродукция дейности и между
тях не са изискванията към донора, а в ал. 5 е
регламентирал условията, които следва да са
налице, за да се извърши вземането на яйцеклетка от донор при асистирана репродукция.
С оглед на това се поставя въпросът възрастта на донора част ли е от медицинския
стандарт, макар да е ноторен факт, че възрастта е решаващ критерий за потенциалната
възможност на жената да бъде донор на яйцеклетка и в частност на яйцеклетка, която
да има качество, даващо значителна степен
на вероятност за изпълнение на целите на
донорството, т.е. за постигане на исканото
качество на асистираната репродукция.
Не е в компетентностите на съда да отговори на този въпрос от медицинска гледна
точка, но за проверката за законосъобразност
на оспорената разпоредба релевантен е фактът,
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че в чл. 130, ал. 5 ЗЗ законодателят – в лицето на Народното събрание, е регламентирал
изрично изискванията към донора, като не е
установил правомощие на министъра с подзаконов нормативен акт да изменя – в частност
да ограничава, тези изисквания.
Следователно, в случая не само, както
правилно приема първоинстанционният съд,
е налице противоречие с материалноправна
норма на закона – чл. 130, ал. 5, т. 1 ЗЗ, който регламентира изискванията към донора,
но се поставя и въпросът за валидността
на приетата разпоредба, ако се приеме, че
изискванията по отношение на донора, тъй
като са определени в закона, не са част от
съдържанието на медицинския стандарт за
определяне осъществяването на дейността
по асистирана репродукция. Но тъй като
настоящото касационно производство е по
касационна жалба на органа, касационният
съд не може да утежнява положението му.
Видно от изложеното, изводът на първоинстанционния съд за материална незаконосъобразност на оспореното изменение на чл. 13,
ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 и за допуснато
по отношение на това изменение съществено
нарушение на административнопроизводствените правила е правилен. Съдът правилно
е установил релевантните по делото факти,
въз основа на тях е направил обосновани
фактически изводи, правилно е тълкувал и
приложил материалния закон и въз основа на
това е направил правилен и обоснован извод
за незаконосъобразност на изменението на
чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28.
Правилен е и изводът на съда за материалната законосъобразност на изменението
по т. 11.1.6 от приложение № 1. Видно от
съдържанието на разпоредбата, преди и след
изменението тя е идентична и наред с това
е съответна на законовата разпоредба на
чл. 130, ал. 7 ЗЗ. Уточнението, направено с
оспорената разпоредба, е в рамките на забраната, установена в закона, за предлагане на
и приемане от донора на материална облага.
Посоченото в разпоредбата не е материална
облага, а обезщетение за фактически направени разходи, което по никакъв начин не е
в противоречие със законовото ограничение
и най-вече с целта на това ограничение – да
не се превърне донорството за асистирана
репродукция в източник на печалба.
Но, с оглед на гореизложеното, изводът
на първоинстанционния съд за наличие на
съществено нарушение на административнопроизводствените правила поради липсата на мотиви по отношение на изменената
разпоредба на т. 11.1.6 от приложение № 1,
представляващо само преномериране на същата, е неправилен, постановен в нарушение
на материалния закон. Поради това в тази
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част обжалваното решение следва да бъде
отменено. Делото е изяснено от фактическа
и правна страна. Съдът следва да отхвърли
жалбата на Фондация „Майки за донорство“
в частта досежно изменението на т. 11.1.6 от
приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредба
№ 28.
С оглед на изхода от спора, направено от
ответника искане и на основание чл. 143, ал. 1
и 4 АПК съдът следва да осъди касатора да
заплати на ответника направените по делото
разноски съразмерно отхвърлената част от
касационната жалба. Съдът следва да отмени
обжалваното решение и в частта за разноските
и да определи дължимите разноски съобразно
изхода от спора. Видно от доказателствата по
делото, ответникът е направил разноски в
размер 50,00 лв. държавна такса, 20 лв. такса
за обнародване, 800,00 лв. адвокатско възнаграждение по договор за правна защита и
съдействие № 766701 от 5.02.2018 г. и 400,00 лв.
адвокатско възнаграждение по договор за
правна защита и съдействие № 841656 от
26.06.2019 г. Съразмерно отхвърлената част от
касационната жалба дължимите на ответника
разноски са в размер 635,00 лв.
Водим от горното и на основание чл. 221,
ал. 2 във връзка с чл. 222, ал. 1, чл. 193, ал. 1 и
чл. 194 АПК Върховният административен съд
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РЕШИ:
Отменя Решение № 6815 от 8.05.2019 г. на
Върховния административен съд, постановено
по адм. дело № 4626/2018 г., в частта, с която
е отменена т. 11.1.6 от раздел VІ на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1 на Наредба № 28
от 20.06.2007 г. за дейностите по асистирана
репродукция на министъра на здравеопазването, и в частта за разноските и вместо него
постановява:
Отхвърля жалбата на Фондация „Майки за
донорство“, седалище и адрес на управление
София, ж.к. Младост 4, бл. 483, вх. 2, срещу
т. 11.1.6 от раздел VІ на приложение № 1 към
чл. 1, ал. 1, т. 1 на Наредба № 28 от 20.06.2007 г.
за дейностите по асистирана репродукция на
министъра на здравеопазването.
Оставя в сила решението в останалата част.
Осъжда Министерството на здравеопазването, седалище и адрес София, пл. Св. Неделя № 5, да заплати на Фондация „Майки за
донорство“, седалище и адрес на управление
София, ж.к. Младост 4, бл. 483, вх. 2, 635,00
(шестстотин тридесет и пет) лв. разноски по
делото.
Решението е окончателно.
Председател:
Георги Чолаков
1114
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-2
от 2 януари 2020 г.
На основание чл. 17, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
във връзка с протокол от 23.08.2018 г. и допълнение към протокол от 22.10.2019 г. на комисия,
назначена със Заповед № РД-12-16 от 14.08.2018 г.
на областния управител – Плевен, и Заповед
№ РД-18-ДС-37 от 14.08.2018 г. на областния управител – Враца, издадени на основание чл. 11 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, чл. 43, ал. 1, т. 3
от Закона за кадастъра и имотния регистър, с
които е констатирана допусната явна фактическа
грешка в резултат от неправилното отразяване на
землищната граница в картата на възстановената
собственост за землището на с. Сухаче, община
Червен бряг, област Плевен, нареждам:
I. Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището на с. Сухаче, община Червен бряг, област
Плевен, за имот с № 001022 с площ за преработка
1,616 дка.
II. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се обяви от общинската служба
по земеделие в кметството на населеното място.
III. Заповедта подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен,
и началника на Общинска служба по земеделие – Червен бряг, за сведение и изпълнение.
За министър:
Я. Иванов
1068
ЗАПОВЕД № РД-46-4
от 2 януари 2020 г.
На основание чл. 18а, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
във връзка с чл. 13б от Закона за възстановяване
на собствеността върху горите и земите от горския фонд въз основа на протокол от 23.08.2018 г.
и допълнение към протокол от 22.10.2019 г. на
комисия, назначена със Заповед № РД-12-16 от
14.08.2018 г. на областния управител – Плевен, и

Заповед № РД-18-ДС-37 от 14.08.2018 г. на областния управител – Враца, издадени на основание
чл. 11 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
чл. 43, ал. 1, т. 3 от Закона за кадастъра и имотния
регистър, с които е констатирана допусната явна
фактическа грешка в резултат от неправилното
отразяване на землищната граница в картата
на възстановената собственост за землището на
с. Сухаче, община Червен бряг, област Плевен,
нареждам:
I. Да се преработи частично влязлата в сила
карта на възстановената собственост за землището на с. Сухаче, община Червен бряг, област
Плевен, за имоти с № 100006 и 100007, с площ
за преработка 4,200 дка.
II. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се обяви от общинската служба
по земеделие в кметството на населеното място.
III. Заповедта подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция
„Поземлени отношения и комасация“.
Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен,
и началника на Общинска служба по земеделие – Червен бряг, за сведение и изпълнение.
За министър:
Я. Иванов
1169

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-974
от 30 декември 2019 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 23,
ал. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ)
и писмо на Община Шабла с вх. № 08-00-582
от 8.07.2019 г. на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) с цел опазване на скален феномен, наподобяващ скална арка между
морето и сушата:
1. Обявявам природна забележителност „Скалният мост“ в землището на с. Тюленово, община
Шабла, област Добрич, с площ 2,424 дка.
2. Природна забележителност „Скалният мост“
включва поземлени имоти с идентификатори:
73780.16.37 и 73780.16.40 по кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР) за землището
на с. Тюленово, ЕКАТТЕ 73780, община Шабла,
област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-28
от 30.03.2006 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 2,424 дка.
3. В границите на природната забележителност
се забранява:
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3.1. строителство с изключение при изпълнение
на дейности, свързани с укрепване и възстановяване на природната забележителност;
3.2. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.3. нарушаване целостта и естествения облик
на скалните образувания (къртене, чупене на
скалите и др.);
3.4. писане, драскане, рисуване, поставяне на
трайни надписи или знаци по скалите с изключение за целите на маркиране на защитената
територия;
3.5. разпъване на палатки, поставяне на фургони и кемпери;
3.6. поставяне на преместваеми обекти с
изключение на обекти, свързани с опазване на
природната забележителност;
3.7. палене на огън;
3.8. скално катерене;
3.9. замърсяване с отпадъци.
4. След влизане в сила на настоящата заповед Регионалната инспекция по околната среда
и водите – Варна, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената територия
в КККР за землището на с. Тюленово, община
Шабла, област Добрич.
5. Природна забележителност „Скалният мост“
да се впише в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на ЗЗТ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
1140

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-89
от 30 януари 2020 г.
На основание чл. 183, ал. 1 във връзка с ал. 5
и чл. 184, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане нареждам:
Определям списък на общини с безработица
със или над 25 на сто по-висока от средната за
страната за 2019 година.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на интернет страницата
на Министерството на финансите.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на директора на дирекция „Данъчна
политика“.
Министър:
Вл. Горанов
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Списък на общините с равнище на безработица
25 на сто равно или по-високо от средното за
страната за 2019 г.
№
по
ред

Област/община

Равнище
на безработица

І.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ІІ.
1.
2.
3.
4.
ІІІ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ІV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Благоевград
Белица
Гоце Делчев
Гърмен
Кресна
Петрич
Сатовча
Симитли
Струмяни
Хаджидимово
Якоруда
Бургас
Малко Търново
Руен
Средец
Сунгурларе
Варна
Аврен
Ветрино
Вълчи дол
Долни Чифлик
Дългопол
Провадия
Суворово
Велико Търново
Елена
Златарица
Павликени
Полски Тръмбеш
Стражица
Сухиндол

V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
VІ.

Видин
Белоградчик
Бойница
Брегово
Видин
Грамада
Димово
Кула
Макреш
Ново село
Ружинци
Чупрене
Враца

16,93
10,26
24,85
7,65
30,65
39,28
19,15
33,78
11,91
54,29
32,03

1.
2.

Борован
Бяла Слатина

41,81
22,92

36,77
7,41
14,27
10,22
8,25
13,51
12,19
17,61
12,83
28,97
7,97
11,68
11,28
8,52
9,63
8,38
17,54
10,27
16,86
7,48
7,29
9,37
15,62
7,53
10,07
16,72
13,55

С Т Р.
№
по
ред
3.
4.
5.
6.
7.
8.
VІІ.
1.
2.
3.
4.
VІІІ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ІX.
1.
2.
3.
4.
5.
X.
1.
2.
3.
4.
5.
ХI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ХIІ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Област/община
Козлодуй
Криводол
Мизия
Оряхово
Роман
Хайредин
Добрич
Генерал Тошево
Крушари
Тервел
Шабла
Кърджали
Ардино
Джебел
Кирково
Крумовград
Момчилград
Черноочене
Кюстендил
Бобошево
Кюстендил
Невестино
Рила
Трекляно
Ловеч
Летница
Луковит
Тетевен
Угърчин
Ябланица
Монтана
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Вълчедръм
Вършец
Георги Дамяново
Лом
Медковец
Чипровци
Якимово
Пазарджик
Батак
Белово
Брацигово
Велинград
Лесичово
Ракитово
Септември
Сърница

Равнище
на безработица
9,67
27,66
18,96
18,90
21,32
43,99
12,03
11,75
12,68
8,94
17,30
18,70
12,69
10,52
8,11
12,62
7,38
8,83
13,91
7,95
11,76
15,90
18,61
14,24
29,33
24,44
9,36
27,09
22,16
36,49
15,99
12,73
8,85
31,60
19,84
42,79
11,27
8,43
8,67
17,55
16,23
14,43
11,35
25,07

ВЕСТНИК
№
по
ред
ХІІI.
1.
2.
3.
4.
ХIV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ХV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ХVI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ХVІІ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ХVIII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ХIХ.
1.
2.
3.

БРОЙ 10

Област/община
Перник
Брезник
Земен
Ковачевци
Трън
Плевен
Гулянци
Долна Митрополия
Долни Дъбник
Искър
Кнежа
Левски
Никопол
Пордим
Червен бряг
Пловдив
Брезово
Карлово
Кричим
Перущица
Раковски
Садово
Съединение
Разград
Завет
Исперих
Кубрат
Лозница
Самуил
Цар Калоян
Русе
Борово
Бяла
Ветово
Две могили
Сливо поле
Ценово
Силистра
Алфатар
Главиница
Дулово
Кайнарджа
Ситово
Тутракан

Равнище
на безработица
8,35
10,19
11,14
21,48
18,69
10,66
9,61
15,22
12,74
9,42
25,22
16,31
16,83
14,64
8,91
9,82
7,29
9,71
8,93
8,17
12,14
12,23
13,19
14,03
24,15
12,17
19,26
12,01
25,44
14,19
7,75
18,19
19,93
25,66
14,57
33,83
20,36
8,02

Сливен
Котел
Сливен
Твърдица

30,68
7,30
19,51
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№
по
ред
ХХ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ХХІ.
1.
2.
3.
4.
XXII.
1.
2.
3.
4.
5.
XXIII.
1.
2.
3.
4.
XXIV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
XXV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
XXVІ.
1.
2.
3.
4.
1220
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Област/община
Смолян
Баните
Борино
Девин
Доспат
Златоград
Мадан
Неделино
Рудозем
Софийска
Долна баня
Ихтиман
Правец
Самоков
Стара Загора
Братя Даскалови
Гурково
Мъглиж
Николаево
Чирпан
Търговище
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово
Хасково
Ивайловград
Любимец
Маджарово
Минерални бани
Симеоновград
Стамболово
Тополовград
Харманли
Шумен
Велики Преслав
Венец
Върбица
Каолиново
Каспичан
Никола Козлево
Нови пазар
Смядово
Хитрино
Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
„Тунджа“

Равнище
на безработица
10,43
14,57
11,84
13,30
8,72
8,21
15,77
7,63
17,41
10,37
13,81
8,11
27,72
15,91
9,48
27,38
10,96
27,41
17,43
22,94
9,93
14,20
9,34
14,80
7,76
16,28
9,15
9,23
8,30
7,28
32,48
18,62
41,33
9,76
33,96
8,27
9,00
16,57
15,21
13,06
10,17
7,40
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НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-6
от 20 януари 2020 г.
На основание чл. 15, ал. 1, т. 4а и чл. 45, ал. 29
от Закона за здравното осигуряване и във връзка
с докладна записка вх. № НС-01-00-4/14.01.2020 г.
от управителя на НЗОК Надзорният съвет реши:
1. Приема Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК,
приложим за 2020 г. за лекарствените продукти,
заплащани напълно или частично от НЗОК.
Механизмът влиза в сила от 1.01.2020 г.
2. Механизмът по т. 1 е приет съобразно
средствата за здравноосигурителни плащания за
лекарствени продукти, определени в Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2020 г. (ДВ, бр. 99 от 2019 г.).
3. В изпълнение на чл. 45, ал. 29, изр. последно
от Закона за здравното осигуряване управителят на НЗОК следва да обнародва в „Държавен
вестник“ механизма по т. 1.
Председател на Надзорния съвет:
Ж. Начева
Приложение
Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, за 2020 г.
Механизмът, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК, е законо
установена мярка за ограничаване на разходите с
цел намаляване на отклоненията от проспективно
определен бюджет. Той осигурява гаранция за
НЗОК като платец, че реалните разходи за лекарствени продукти ще бъдат в съответствие с
бюджетните разчети, и намалява несигурността
на НЗОК по отношение на бъдещите нива на
разходи. Този Механизъм гарантира, че разходите
за лекарствени продукти ще бъдат контролирани
до ниво целеви бюджет.
I. Правно основание
Настоящият Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК,
приложим за 2020 г., е приет от Надзорния съвет
на НЗОК на основание чл. 15, ал. 1, т. 4а и чл. 45,
ал. 29 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
В изпълнение на чл. 45, ал. 29 от Закона за
здравното осигуряване за лекарствените продук
ти, заплащани напълно или частично от НЗОК,
за 2020 г. се прилага настоящият Механизъм,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК (наричан за краткост „Механизмът“). Механизмът е приет съобразно
средствата за здравноосигурителни плащания за
лекарствени продукти, определени в Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна
каса за 2020 г. (ДВ, бр. 99 от 2019 г.) (ЗБНЗОК
за 2020 г.).
II. Легално определение
По смисъла на ЗЗО „Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета
на НЗОК“ е компенсаторна мярка, прилагана
при наличие на превишаване на съответните
средства за здравноосигурителни плащания за
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лекарствени продукти, определени в закона за
бюджета на НЗОК за съответната година, с цел
осигуряване на достъп на здравноосигурените
лица до лечение с лекарствени продукти“ (§ 1,
т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗЗО).
III. Същност на Механизма
Притежателите на разрешения за употреба
на лекарствените продукти, заплащани напълно
или частично от НЗОК, възстановяват превишените средства, установени при прилагане на
Механизма. Възстановяването се извършва при
условията и по реда на Наредба № 10 от 2009 г.
за условията, реда, механизма и критериите за
заплащане от Националната здравноосигурителна
каса на лекарствени продукти, медицински изделия
и на диетични храни за специални медицински цели,
договаряне на отстъпки и прилагане на механизми,
гарантиращи предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК (Наредба № 10). Възстановяването е в пълен размер на разходите на НЗОК за
лекарствени продукти над определените целеви
средства в закона за бюджета на НЗОК за съответната година, като се отчита и делът на резерва
при решение на Надзорния съвет на НЗОК по
чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗЗО (чл. 45, ал. 32 от ЗЗО).
Съгласно посочената норма, отнесена към
2020 г., чрез прилагане на Механизма следва
да се възстановят в пълен размер разходите на
НЗОК за 2020 г. за лекарствени продукти над
средствата, формирани като сбор от определените
в ЗБНЗОК за 2020 г. целеви средства, посочени
в чл. 1, ал. 2, т. 1.1.3.5 от същия закон, и съответните средства от резерва за непредвидени и
неотложни разходи, определени за лекарствени
продукти, съгласно решение на Надзорния съвет
на НЗОК по чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗЗО.
IV. Материален, персонален и времеви обхват
Механизмът се прилага:
1. за всички лекарствени продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)(т.е. от приложение
№ 1 на ПЛС), заплащани напълно или частично
от НЗОК за домашно лечение на територията
на страната, и за всички лекарствени продукти,
включени в Позитивния лекарствен списък по
чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ и заплащани от
НЗОК в болничната медицинска помощ извън
стойността на оказваните медицински услуги
(т.е. от приложение № 2 на ПЛС);
2. спрямо всички притежатели на разрешение
за употреба/техните упълномощени представители на лекарствените продукти по т. 1, за
които Механизмът е приложим, при наличие
на основанията и условията, установени в него;
3. за календарната 2020 г., за която е приет.
V. Договорно начало
За прилагането на Механизма за 2020 г. НЗОК
и притежателите на разрешения за употреба или
техни упълномощени представители сключват
договори до 1 март 2020 г., които влизат в сила
от 1 януари 2020 г. Лекарствените продукти,
заплащани напълно или частично от НЗОК, за
които не са сключени договори до 1 март 2020 г.,
не се заплащат от НЗОК (чл. 45, ал. 31 от ЗЗО).
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VI. Действие на Механизма
1. Основни групи лекарствени продукти:
Основни групи лекарствени продукти съгласно
диференцирането на лекарствените продукти и
средствата за здравноосигурителни плащания за
тях в ЗБНЗОК за 2020 г. са:
а) лекарствени продукти за домашно лечение,
назначавани с протокол, за които се извършва
експертиза (основна група „А“, регламентирана в
чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.1.1 от ЗБНЗОК за 2020 г.);
б) лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, извън тези по
буква „а“ (основна група „Б“, регламентирана в
чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.1.2 от ЗБНЗОК за 2020 г.;
за целите на прилагане на Механизма тази основна група не включва медицинските изделия
и диетичните храни за специални медицински
цели в извънболничната медицинска помощ);
в) лекарствени продукти, включени в пакета,
гарантиран от бюджета на НЗОК, предназначени за лечение на злокачествени заболявания, и
лекарствени продукти при животозастрашаващи
кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни
интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, заплащани в болничната медицинска помощ
извън стойността на оказаните медицински услуги
(основна група „В“, регламентирана в чл. 1, ал. 2,
ред 1.1.3.5.2 от ЗБНЗОК за 2020 г.).
2. Определяне на годишни бюджети за 2020 г.
по основни групи лекарствени продукти:
За целите на прилагане на Механизма за
всяка една основна група лекарствени продукти
се определя годишен бюджет за 2020 г.
Годишният бюджет за 2020 г. на всяка една
основна група лекарствени продукти се формира
като сбор от средствата за здравноосигурителни
плащания, определени в ЗБНЗОК за 2020 г. за
основната група, и съответния дял на резерва за
непредвидени и неотложни разходи, определен
за тази основна група съобразно правилото по
чл. 37, ал. 2 от Наредба № 10. От това правило
е налице изключение за основна група „Б“, като
от определените в закона средства за основната
група се приспадат средствата за медицински
изделия в извънболничната медицинска помощ
и за диетичните храни за специални медицински цели.
В случай че на основание чл. 115, ал. 2 от
Закона за публичните финанси (ЗПФ) надзорният съвет одобри компенсирани промени между
показателите по бюджета на НЗОК за 2020 г. за
основните групи лекарствени продукти, годишният бюджет за 2020 г. на всяка една основна
група лекарствени продукти се формира като
сбор от средствата за здравноосиг у рителни
плащания, определени за 2020 г. за основната
група в резултат на извършените компенсирани промени с решението на надзорния съвет
по чл. 115, ал. 2 от ЗПФ, и съответният дял на
резерва за непредвидени и неотложни разходи,
определен за тази основна група. В този случай
се прилага изключението, описано по-горе, за
основна група „Б“.
Годишните бюджети за 2020 г. на всяка една
основна група лекарствени продукти се определят с решение на Надзорния съвет на НЗОК
съобразно горепосочените правила.
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3. Механизмът се прилага за всяка една основна група „А“, „Б“ и „В“ поотделно. Прилагането
се извършва на тримесечие – при надвишаване
на условния є бюджет за тримесечието, и на
годишна база – при надвишаване на годишния
є бюджет, като до края на първото тримесечие
на 2021 г. се извършва годишно изравняване.
За прилагането на Механизма за всяка основна
група и включените в нея лекарствени продукти
се извършва в хронологична последователност
следното:
3.1. Годишният бюджет на всяка основна група
се разделя на четири равни части, като така се
формира условен бюджет за всяко тримесечие
на 2020 г. за основната група.
3.2. След изтичане на всяко тримесечие НЗОК
обобщава данните от интегрираната информационна система на НЗОК за отпуснатите, респективно приложените и отчетените количества от
съответните лекарствени продукти, включени в
основната група, и съответната сума, подлежаща
на реимбурсиране от НЗОК, за това тримесечие.
От тази сума се приспадат всички договорени и
дължими отстъпки (задължителни и доброволни
отстъпки, за които НЗОК е сключила договори
с притежателите на разрешенията за употреба
или техни упълномощени представители, при
условията и по реда на Наредба № 10). Така се
формира нетният разход на НЗОК за съответното
тримесечие на 2020 г. за основната група. Нетният
разход за съответното тримесечие на 2020 г. за
основната група се съпоставя с нетния разход
на НЗОК за същото тримесечие на предходната
2019 г. за тази основна група. За нуждите на годишното изравняване нетният разход за 2020 г.
за основната група се съпоставя с нетния разход
на НЗОК за 2019 г. за тази основна група.
3.3. Изчислява се дали е налице общо превишение на нетните разходи на НЗОК за даденото тримесечие на 2020 г. за основната група,
формирани по реда на т. 3.2, спрямо условния
бюджет за това тримесечие за основната група,
определен съгласно т. 3.1. Наличието на превишение е условие за прилагане на Механизма за
основната група. При основна група, при която
нетните разходи на НЗОК за тримесечието не
превишават условния бюджет за тази група,
Механизмът не се задейства за това тримесечие.
При годишното изравняване се установява
дали е налице общо превишение на нетните
разходи на НЗОК за 2020 г. за основната група
спрямо годишния бюджет за 2020 г. за тази група.
3.4. За п ри лагане на Механизма сп рямо
притежателите на разрешение за употреба и
респективно за определяне на конкретните им
задължения лекарствените продукти на всеки
един притежател на разрешение за употреба,
включени в основна група, се разделят условно
на две:
3.4.1. Подгрупа „Самостоятелни лекарствени
продукти“ (А 1, Б1, В1), в която участват всички лекарствени продукти на притежателя на
разрешението за употреба, които продукти са
сами в съответните международни непатентни
наименования (INN) (т.е. при определяне на
стойността им, заплащана от НЗОК, не участват
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лекарствени продукти на други притежатели на
разрешение за употреба). Подгрупата включва
и лекарствените продукти с нови INN, които
НЗОК заплаща за първи път през 2020 г. В рамките на тази подгрупа лекарствените продукти с
увеличени разходи на НЗОК през тримесечието
на 2020 г. спрямо същото тримесечие на 2019 г.
компенсират тези с намалени разходи до момента,
в който се установи надвишение по смисъла на
т. 3.5.1 на разходите на НЗОК за тази подгрупа
за тримесечието на 2020 г. спрямо същото тримесечие на 2019 г. Посоченото компенсиране се
допуска само и единствено в рамките на подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ на
даден притежател. Не се допуска компенсиране
между увеличение и намаление на разходите на
НЗОК за лекарствени продукти на притежателя,
попадащи в различни подгрупи („Самостоятелни
лекарствени продукти“ и „Сборни лекарствени
продукти“) в рамките на основна група, както
и попадащи в еднакви или различни подгрупи
в рамките на различни основни групи, с изключение на случаите по точка 3.6.1.
3.4.2. Подгрупа „Сборни лекарствени продукти“ (А 2 , Б2 , В2), която се формира от лекарствени
продукти на повече от един притежател на разрешение за употреба, принадлежащи към едно
и също INN, т.е. при определяне на стойността
им, заплащана от НЗОК, участват лекарствени
продукти и на други притежатели на разрешение
за употреба. Продуктите на всеки притежател
на разрешение за употреба и съответните техни
разходи се разглеждат в съответните INN, към
които принадлежат.
3.5. При установено от НЗОК превишение на
условния бюджет за тримесечието на 2020 г. на
основна група („А“, „Б“ или „В“) НЗОК:
3.5.1. Установява всеки притежател на разрешение за употреба със съответната му подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ по
т. 3.4.1, при която е налице надвишение на разходите за тримесечието на 2020 г. Надвишение на
разходите на НЗОК за подгрупа „Самостоятелни
лекарствени продукти“ на даден притежател на
разрешение за употреба е налице, когато сумата
от нетните разходи на НЗОК за лекарствените
му продукти от тази подгрупа за тримесечието
на 2020 г. (т.е. разходите на НЗОК, получени
след приспадане на всички договорени и дължими отстъпки за лекарствените му продукти
от тази подгрупа) надвишава нетните разходи
на НЗОК за аналогичното тримесечие на 2019 г.
за лекарствените му продукти от същия вид
група „Самостоятелни лекарствени продукти“
(независимо дали е налице, или не идентичност
на лекарствените продукти на притежателя на
разрешение за употреба от двете аналогични
групи през сравняваните периоди – тримесечието на 2020 г. и съответното му тримесечие на
предходната 2019 г.) За нуждите на годишното
изравняване надвишение на разходите на НЗОК
за подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ на даден притежател на разрешение за
употреба е налице, когато сумата от нетните
разходи на НЗОК за лекарствените му продукти
от тази подгрупа за 2020 г. надвишава нетните
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разходи на НЗОК за 2019 г. за лекарствените му
продукти от същия вид група „Самостоятелни
лекарствени продукти“ за 2019 г.
При извършване на анализ и установяване
наличието или липсата на надвишение на разходите на НЗОК за подгрупа „Самостоятелни
лекарствени продукти“ на даден притежател се
прилагат следните правила:
а) за лекарствен продукт с нов INN, който
НЗОК заплаща за първи път през 2020 г., за
нуждите на сравняването на разходите през съответното тримесечие на 2020 г. и 2019 г., респ.
на разходите за цялата 2020 г. спрямо цялата
2019 г., се приема, че разходите на НЗОК за този
продукт за съответното тримесечие на 2019 г.,
респ. за цялата 2019 г., са равни на нула; изключение от това правило е установено в буква „б“;
б) в случай че лекарствен продукт с нов
INN, заплащан със средства от бюджета на
НЗОК за първи път през 2020 г., през 2019 г. е
бил заплащан с публични средства по реда на
Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други
услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето
и за реда и условията за тяхното одобряване,
ползване и заплащане, заплатените през 2019 г.
за лекарствения продукт публични средства се
вземат предвид и се считат за разходи на НЗОК
за 2019 г. при сравняване на разходите за относимите периоди;
в) когато НЗОК е започнала да заплаща даден
лекарствен продукт (самостоятелен в съответното
INN) през II, III или IV тримесечие на 2019 г.,
сравняването на разходите на НЗОК при прилагане на Механизма започва съответно от II,
III или от IV тримесечие на 2020 г.; на годишна
база се извършва изравняване, за нуждите на
което се сравняват нетните разходи на НЗОК за
този продукт за цялата 2020 г. спрямо нетните
разходи на НЗОК за продукта за цялата 2019 г.
При установено надвишение притежателят
на разрешение за употреба/негов упълномощен представител възстановява чрез директно
плащане на НЗОК сумата, пропорционална на
участието му в нетния преразход на условния
бюджет за съответното тримесечие на разглежданата основна група („А“, „Б“ или „В“).
3.5.2. Установява международните непатентни
наименования (INN), в които има лекарствени
продукти на различни притежатели на разрешение за употреба (подгрупа „Сборни лекарствени
продукти“) и при които INN е налице надвишение на разходите на НЗОК за дадено тримесечие
на 2020 г.
Надвишение на разходите за дадено INN е
налице, когато сумата от нетните разходи на
НЗОК за лекарствените продукти в това INN
за тримесечието на 2020 г. надвишава сумата
на нетните разходи на НЗОК за същото INN
за аналогичното тримесечие на 2019 г. (независимо дали е налице, или не идентичност на
лекарствените продукти в това INN през сравняваните периоди от текущата и предходната
година). При наличие на надвишение в дадено
INN се установяват притежателите, формирали
това надвишение. Всеки от тях възстановява на
НЗОК сума, пропорционална на участието му
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в надвишението за основната група, към която
принадлежи това INN. Тази сума следва да се
възстанови от притежателя на разрешение за
употреба или негов упълномощен представител
на НЗОК чрез директно плащане.
За нуждите на годишното изравняване годишно надвишение на разходите за дадено INN
е налице, когато сумата от нетните разходи на
НЗОК за лекарствените продукти в това INN за
2020 г. надвишава сумата на нетните разходи на
НЗОК за същото INN за 2019 г.
3.6. При промяна на статута на лекарствен
продукт на притежател на разрешение за употреба в дадено INN (в резултат на включване,
респ. изключване на лекарствени продукти от
съответното приложение на ПЛС) и преминаването им от подгрупа „Самостоятелни лекарствени продукти“ (т. 4.1) в подгрупа „Сборни
лекарствени продукти“ (т. 4.2) през предходната
година статутът на лекарствения продукт се
приема за променен считано от първо число
на тримесечието, следващо тримесечието, през
което е настъпила промяната.
3.6.1. В случай че нетният разход на НЗОК за
това INN през тримесечието, от което статутът
на лекарствения продукт е променен, както и
за всяко следващо тримесечие, е по-малък от
нетния разход на НЗОК за аналогичното тримесечие на 2019 г., притежателят на разрешение
за употреба има право на завишение на нетния
си разход за неговата подгрупа „Самостоятелни
лекарствени продукти“ с 50 % от установеното
намаление в разхода за INN.
3.6.2. В случай че нетният разход на НЗОК
за това INN през тримесечието, от което статутът на лекарствения продукт е променен, е
по-голям от нетния разход на НЗОК за аналогичното тримесечие на 2019 г., се прилага редът
за установяване на надвишението и неговото
възстановяване по т. 3.5.2.
3.7. При промяна на статута на лекарствен
продукт на притежателя на разрешение за употреба в дадено INN (в резултат на включване,
респ. изключване на лекарствени продукти от
съответното приложение на ПЛС) и преминаването им от подгрупа „Сборни лекарствени продукти“ в подгрупа „Самостоятелни лекарствени
продукти“ през 2019 г. или през 2020 г. статутът
на лекарствения продукт се приема за променен считано от първо число на тримесечието,
следващо тримесечието, през което е настъпила
промяната. В този случай се прилагат правилата
съгласно т. 3.5.2.
3.8. В случай че сборът от условните бюджети
за две последователни тримесечия на основна
група лекарствени продукти не е достигнат (т.е.
сборът от условните бюджети за I и II тримесечие на 2020 г., респ. сборът от условните бюджети за III и IV тримесечие на 2020 г.), а при
друга/и основна/и група/и сборът от условните
бюджети за същите две тримесечия е надвишен, се извършват междинни компенсирания.
При междинно компенсиране разликата между
сбора от условните бюджети за двете тримесечия и нетните разходи на НЗОК за същите две
тримесечия за лекарствените продукти от тази
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група се компенсира напълно или частично с
превишението на сбора от условните бюджети
за същите две тримесечия на останалата група/
групи, при която/които е установено такова
превишение.
Компенсирането за групата/групите с превишение се извършва с групата/групите, които не
са достигнали условния бюджет за тримесечие.
Компенсирането е пропорционално на дела на
нетните разходи на групата/групите с превишение, съотнесен към разхода на тази група/групи.
Двете междинни компенсирания се извършват:
1. след изтичане на II тримесечие на 2020 г.;
2. след изтичане на IV тримесечие на 2020 г.
преди извършване на годишното компенсиране
за 2020 г.
На годишна база (при годишно изравняване
на разходите) се извършва годишно компенсиране за цялата 2020 г. при установено недостигане
на годишния бюджет на основна/и група/и и
установено превишение на годишния бюджет
на друга/и основна/и група/и.
3.9. В срок до края на първото тримесечие на
2021 г. НЗОК извършва годишно изравняване.
За целта НЗОК установява:
а) дали е налице превишение на годишните нетни разходи на НЗОК за 2020 г. за всяка
основна група спрямо годишния є бюджет за
2020 г. и конкретните размери на превишението
на годишна база;
б) в случай че годишният бюджет за 2020 г.
на основна група не е достигнат, разликата
(между годишния бюджет за 2020 г. и нетните
разходи на НЗОК за лекарствените продукти
от тази група за 2020 г.) следва да компенсира
превишението на годишния бюджет/годишните
бюджети на групата/групите, при която/които е
установено такова; компенсирането се извършва
съгласно т. 3.8; след извършеното компенсиране
се установяват основните групи с превишение на
годишните им бюджети и конкретните размери
на превишенията за 2020 г.;
в) в случаите по букви „а“ и „б“ НЗОК преизчислява дължимите директни плащания към
НЗОК от притежателите на разрешенията за
употреба при условията и по реда, посочени в
т. 3.4 и 3.5; НЗОК извършва годишно изравняване
при надвишен или по-малък размер на възстановената сума от притежателя на разрешение за
употреба/негов упълномощен представител по
тримесечия на 2020 г. спрямо общата дължима
от него сума за възстановяване на годишна
база (за цялата 2020 г.); в случай че са извършени плащания по настоящия Механизъм по
тримесечия, но в резултат на преизчисляването
НЗОК установи недължимост на тези плащания
или по-малък размер на дължимите плащания,
при съгласие между НЗОК и притежателя на
разрешението за употреба/негов упълномощен
представител сумите се прихващат с бъдещи
изискуеми и ликвидни парични задължения
на притежателя/негов упълномощен представител към НЗОК, а при липса на такива или
при непостигнато съгласие – се възстановяват
от НЗОК на притежателя/негов упълномощен

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

представител; при установен в резултат на преизчисляването по-голям размер на дължимите
директни плащания същите се заплащат на НЗОК
от притежателя на разрешението за употреба/
негов упълномощен представител в сроковете,
установени в Наредба № 10.
4. За прилагането на Механизма НЗОК публикува на интернет страницата си информация
и предоставя на притежателите на разрешенията
за употреба или техни упълномощени представители справки съгласно чл. 35 от Наредба № 10.
5. Всяко тримесечие НЗОК съвместно с организации на притежателите на разрешения за
употреба може да извършва анализ на изпълнението на Механизма.
6. За прилагането на Механизма управителят на НЗОК утвърждава методика, която се
публикува на интернет страницата на НЗОК.
Методиката е неразделна част от договорите
за 2020 г., сключени между НЗОК и притежателите на разрешенията за употреба или техни
упълномощени представители, за прилагане на
Механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК.
Заключителна разпоредба
Настоящият Механизъм е приет от Надзорния съвет на НЗОК с Решение № РД-НС-04-6
от 20.01.2020 г., издадено на основание чл. 15,
ал. 1, т. 4а и чл. 45, ал. 29 от Закона за здравното
осигуряване, и влиза в сила от 1.01.2020 г.
1161

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-27
от 20 януари 2020 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. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-28
от 20 януари 2020 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. Черноград, община Айтос, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1191

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № КД-14-5
от 21 януари 2020 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във
връзка със заявление вх. № 09-95919/25.10.2019 г.
на СГКК – Монтана, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Игнатово, EKATTE
32295, община Вълчедръм, одобрени със Заповед
№ РД-18-171 от 23.01.2018 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 32295.1.295:
площ: 1001 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.1.296:
площ: 9010 кв. м, за водостопанско, хидромелио
ративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.1.297:
площ: 222 074 кв. м, язовир, собственост на
МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.1.298:
площ: 4739 кв. м, за водостопанско, хидромелио
ративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.1.299:
площ: 43 741 кв. м, пасище, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.1.300:
площ: 53 692 кв. м, пасище, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.1.301:
площ: 16 569 кв. м, за водостопанско, хидромел иорат и вно с ъ ор ъ жен ие, с обс т венос т на
МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.1.302:
площ: 935 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.1.303:
площ: 704 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.17.313:
площ: 70 275 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 32295.60.265:
площ: 73 981 кв. м, изоставено трайно насаждение,
собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.302:
площ: 16 093 кв. м, нива, собственост на „Бомар
Трейд“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.303:
площ: 5793 кв. м, нива, собственост на „Мек
Балкан“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.304:
площ: 16 746 кв. м, нива, собственост на Никола
Стефанов Бобоков;
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поземлен имот с идентификатор 32295.2.305:
площ: 4178 кв. м, нива, собственост на „Златия
Агро“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.306:
площ: 4182 кв. м, нива, собственост на ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.307:
площ: 9927 кв. м, нива, собственост на „Бомар
Трейд“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.308:
площ: 5575 кв. м, нива, собственост на Сефресия
Янева Петрова;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.309:
площ: 24 541 кв. м, нива, собственост на Тодорка
Владимирова Станилова;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.310:
площ: 24 552 кв. м, нива, собственост на Йордан
Владимиров Аврамов;
поземлен имот с идентификатор 32295.3.322:
площ: 1076 кв. м, напоителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.3.323:
площ: 1436 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.5.303:
площ: 110 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32295.5.305:
площ: 9582 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.5.306:
площ: 64 933 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32295.5.307:
площ: 7897 кв. м, напоителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.5.308:
площ: 2681 кв. м, напоителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.5.304:
площ: 392 кв. м, пасище, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.58:
площ: 7677 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.59:
площ: 127 318 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на
МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.60:
площ: 3768 кв. м, ливада, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.61:
площ: 345 кв. м, нива, собственост на Светлозар
Иванов Дичевски;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.62:
площ: 9876 кв. м, нива, собственост на Марияна
Станчова Петрова;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.63:
площ: 2751 кв. м, нива, собственост на „Бомар
Трейд“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.64:
площ: 4621 кв. м, нива, собственост на Иван
Кирилов Христов;
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поземлен имот с идентификатор 32295.7.65:
площ: 19 098 кв. м, нива, собственост на Начко
Ницев Балачев;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.66:
площ: 34 980 кв. м, ливада, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.67:
площ: 6158 кв. м, нива, собственост на Милчо
Кирилов Александров въз основа на документ:
нотариален акт № 214;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.68:
площ: 6159 кв. м, нива, собственост на Анка
Кирилова Арсенова;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.69:
площ: 8996 кв. м, нива, собственост на Иван
Кирилов Христов;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.70:
площ: 1291 кв. м, ливада, собственост на Начко
Ницев Балачев;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.71:
площ: 8986 кв. м, нива, собственост на „Сортови
семена Вардим“ – ЕАД;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.72:
площ: 27 814 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.73:
площ: 8973 кв. м, нива, собственост на Елита
Кирилова Хинова;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.74:
площ: 5290 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.75:
площ: 277 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.76:
площ: 3514 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 32295.13.233:
площ: 244 кв. м, напоителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.13.234:
площ: 308 кв. м, нива, собственост на Марин
Ницов Попов и Милчо Маринов Попов;
поземлен имот с идентификатор 32295.13.235:
площ: 3342 кв. м, нива, собственост на Марин
Ницов Попов и Милчо Маринов Попов;
поземлен имот с идентификатор 32295.13.236:
площ: 53 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.13.237:
площ: 3115 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.47.57:
площ: 1559 кв. м, пасище, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.49.324:
площ: 38 269 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32295.49.325:
площ: 5803 кв. м, ливада, собственост на КФ
„Региана – ВК“;
поземлен имот с идентификатор 32295.49.326:
площ: 9661 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
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поземлен имот с идентификатор 32295.52.271:
площ: 196 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.52.272:
площ: 246 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 32295.52.273:
площ: 593 кв. м, напоителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.52.274:
площ: 127 014 кв. м, пасище, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.52.275:
площ: 1046 кв. м, за местен път, собственост на
Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.52.276:
площ: 3097 кв. м, за местен път, собственост на
Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.52.277:
площ: 34 018 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.52.278:
площ: 12 547 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 32295.55.229:
площ: 113 430 кв. м, пасище, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.55.230:
площ: 4048 кв. м, напоителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.55.231:
площ: 6843 кв. м, за местен път, собственост на
Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.55.232:
площ: 2654 кв. м, пасище, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.56.277:
площ: 8337 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.56.275:
площ: 5928 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.56.276:
площ: 447 кв. м, за местен път, собственост на
Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.56.278:
площ: 3144 кв. м, нива, собственост на Сергей
Цветанов Тололоев;
поземлен имот с идентификатор 32295.56.279:
площ: 60 675 кв. м, нива, собственост на Свещ.
Здравко и Дина Димитрови.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 32295.5.252: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 57 142 кв. м,
площ след промяната: 1291 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
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поземлен имот с идентификатор 32295.1.1:
площ: 172 371 кв. м, язовир, собственост на
МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.1.28:
площ: 5466 кв. м, за водостопанско, хидромелио
ративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.1.30:
площ: 149 383 кв. м, пасище, собственост на
Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.1.32:
площ: 18 796 кв. м, за водостопанско, хидромел иорат и вно с ъ ор ъ жен ие, с обс т венос т на
МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.1.201:
площ: 2671 кв. м, за водостопанско, хидромелио
ративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.1.292:
площ: 783 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.1.294:
площ: 1126 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.17.290:
площ: 72 120 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 32295.60.1:
площ: 74 005 кв. м, изоставено трайно насаждение,
собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.12:
площ: 16 124 кв. м, нива, собственост на „Бомар
Трейд“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.14:
площ: 5811 кв. м, нива, собственост на „Мек
Балкан“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.15:
площ: 16 804 кв. м, нива, собственост на Никола
Стефанов Бобоков;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.26:
площ: 4221 кв. м, нива, собственост на „Златия
Агро“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.27:
площ: 4221 кв. м, нива, собственост на ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.28:
площ: 9952 кв. м, нива, собственост на „Бомар
Трейд“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.29:
площ: 5591 кв. м, нива, собственост на Сефресия
Янева Петрова;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.32:
площ: 24 555 кв. м, нива, собственост на Тодорка
Владимирова Станилова;
поземлен имот с идентификатор 32295.2.33:
площ: 24 556 кв. м, нива, собственост на Йордан
Владимиров Аврамов;
поземлен имот с идентификатор 32295.3.302:
площ: 1079 кв. м, напоителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.3.312:
площ: 1439 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.5.208:
площ: 11 026 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
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поземлен имот с идентификатор 32295.5.300:
площ: 18 072 кв. м, напоителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.5.60:
площ: 114 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32295.5.61:
площ: 597 кв. м, пасище, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.1:
площ: 4009 кв. м, ливада, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.3:
площ: 420 кв. м, нива, собственост на Светлозар
Иванов Дичевски;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.4:
площ: 10 303 кв. м, нива, собственост на Марияна
Станчова Петрова;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.5:
площ: 2870 кв. м, нива, собственост на „Бомар
Трейд“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.6:
площ: 4812 кв. м, нива, собственост на Иван
Кирилов Христов;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.10:
площ: 19 804 кв. м, нива, собственост на Начко
Ницев Балачев;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.11:
площ: 37 861 кв. м, ливада, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.12:
площ: 6367 кв. м, нива, собственост на Милчо
Кирилов Александров;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.13:
площ: 6366 кв. м, нива, собственост на Анка
Кирилова Арсенова;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.14:
площ: 9312 кв. м, нива, собственост на Иван
Кирилов Христов;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.16:
площ: 1570 кв. м, ливада, собственост на Начко
Ницев Балачев;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.17:
площ: 9112 кв. м, нива, собственост на „Сортови
семена Вардим“ – ЕАД;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.18:
площ: 29 901 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.19:
площ: 9312 кв. м, нива, собственост на Елита
Кирилова Хинова;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.50:
площ: 5682 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.53:
площ: 127 815 кв. м, за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на
МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.54:
площ: 3782 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 32295.7.57:
площ: 8421 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
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поземлен имот с идентификатор 32295.13.4:
площ: 4001 кв. м, нива, собственост на Марин
Ницов Попов и Милчо Маринов Попов;
поземлен имот с идентификатор 32295.13.224:
площ: 3210 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.47.56:
площ: 3990 кв. м, пасище, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.49.1:
площ: 6117 кв. м, ливада, собственост на КФ
„Региана – ВК“;
поземлен имот с идентификатор 32295.49.271:
площ: 31 114 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 32295.52.1:
площ: 127 261 кв. м, пасище, собственост на
Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.52.262:
площ: 2987 кв. м, за местен път, собственост на
Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.52.267:
площ: 34 099 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.52.268:
площ: 13 935 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 32295.52.270:
площ: 198 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 32295.55.1:
площ: 126 332 кв. м, пасище, собственост на
Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.55.228:
площ: 2642 кв. м, за местен път, собственост на
Община Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.56.6:
площ: 9545 кв. м, нива, собственост на Община
Вълчедръм;
поземлен имот с идентификатор 32295.56.8:
площ: 3291 кв. м, нива, собственост на Сергей
Цветанов Тололоев;
поземлен имот с идентификатор 32295.56.9:
площ: 60 718 кв. м, нива, собственост на Свещ.
Здравко и Дина Димитрови;
поземлен имот с идентификатор 32295.56.274:
площ: 6185 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Вълчедръм.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1218
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147д. – Минист ърът на правосъдието на
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район
на Окръжния и Административния съд – Ловеч,
за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Инж. Цветелина Боева Колибарска, специалност: неорганични и електрохимични п-ва;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, специалност:
металургия на цветните метали; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, специалност:
двигатели с вътрешно горене; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване
на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Данаил Младенов Миланов, специалност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред; квалификация: почеркови,
техническо изследване на документ, трасологически, балистически експертизи.
1.2. Трасологични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, специалност: неорганични и електрохимични п-ва;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, специалност:
металургия на цветните метали; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, специалност:
двигатели с вътрешно горене; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
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Огнян Цветанов Василев, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване
на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Данаил Младенов Миланов, специалност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред; квалификация: почеркови,
техническо изследване на документ, трасологически, балистически експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, специалност: неорганични и електрохимични п-ва;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, специалност:
металургия на цветните метали; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, специалност:
двигатели с вътрешно горене; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, гр. специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване
на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
Данаил Младенов Миланов, специалност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред; квалификация: почеркови,
техническо изследване на документ, трасологически, балистически експертизи.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, специалност: неорганични и електрохимични нива;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, специалност:
металургия на цветните метали; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, специалност:
двигатели с вътрешно горене; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
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Милко Цочев Карадочев, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване
на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, специалност:организация
на производството и управление в промишлеността.
Данаил Младенов Миланов, специалност:
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред; квалификация: почеркови,
техническо изследване на документ, трасологически, балистически експертизи.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Инж. Цветелина Боева Колибарска, специалност: неорганични и електрохимични нива;
квалификация: дактилоскопни, трасологически,
балистически, химически, почеркови, портретни
експертизи, техническо изследване на документ.
Инж. Слави Станев Стефанов, специалност:
металургия на цветните метали; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Инж. Славко Цандев Печков, специалност:
двигатели с вътрешно горене; квалификация:
дактилоскопни, трасологически, балистически,
химически, почеркови, портретни експертизи,
техническо изследване на документ.
Милко Цочев Карадочев, специалност: ветеринарна медицина; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически,
почеркови, портретни експертизи, техническо
изследване на документ.
Огнян Цветанов Василев, специалност: финанси; квалификация: дактилоскопни, трасологически, балистически, химически, почеркови,
портретни експертизи, техническо изследване
на документ.
Ваньо Тодоров Бочев, специалност: организация на производството и управление в промишлеността.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
и тупни части
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специалност: съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи
лица
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специалност: съдебна медицина.
Д-р Магдалена Христова Джикова, специалност: акушерство и гинекология.
Д-р Иво Петров Петракиев, специалност:
акушерство и гинекология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Д-р Магдалена Христова Джикова, специалност: акушерство и гинекология.
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2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специалност: съдебна медицина.
Д-р Румяна Костова Льоскова, специалност:
урология.
Д-р Магдалена Христова Джикова, специалност: акушерство и гинекология.
Д-р Иво Петров Петракиев, специалност:
акушерство и гинекология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Мери Атанас Газемба-Шошкова, специалност: съдебна медицина.
Д-р Иво Петров Петракиев, специалност:
акушерство и гинекология.
Д-р Магдалена Христова Джикова, специалност: акушерство и гинекология.
2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Магдалена Христова Джикова, специалност: акушерство и гинекология.
Д-р Иво Петров Петракиев, специалност:
акушерство и гинекология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия,
съдебна психиатрия, сексология и магистърска
степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, специалност:
психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната
психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, специалност: психиатрия.
Д-р Венелин Иванов Иванов, специалност:
психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, специалност:
психиатрия; квалификация: проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична
електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, специалност:
психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, специалност: психиатрия; разрешение за достъп до класифицирана
информация.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Мила Маринова Димитрова, специалност:
психология.
Галя Цветанова Стоянова, специалност: психология.
Калина Николаева Нешева, специалност: социална педагогика, втора – психология.
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3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Митко Стоянов Митев, специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия,
съдебна психиатрия, сексология и магистърска
степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, специалност:
психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната
психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, специалност:
психиатрия; квалификация: проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична
електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, специалност:
психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, специалност: психиатрия; разрешение за достъп до класифицирана
информация.
Мила Маринова Димитрова, специалност:
психология.
Калина Николаева Нешева, специалност: социална педагогика, втора – психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Митко Стоянов Митев, специалност: психиатрия; квалификация по медицина, психиатрия,
съдебна психиатрия, сексология и магистърска
степен по здравен мениджмънт.
Д-р Петър Найденов Велков, специалност:
психиатрия.
Д-р Катя Иванова Едрева, специалност: психиатрия; квалификация: основи на съдебната
психиатрия.
Д-р Велислава Мартинова Ангелова, специалност: психиатрия.
Д-р Цветомира Петкова Стоянова, специалност: психиатрия.
Д-р Борислав Игнатов Игнев, специалност:
психиатрия; квалификация: проблеми на съдебнопсихиатричната и съдебно-психологичната експертиза, личностова психодиагностика, клинична
електроенцефалография.
Д-р Магдалена Ганчева Петракиева, специалност: психиатрия.
Д-р Сергей Божинов Петков, специалност:
психиатрия.
Д-р Тотю Иванов Нешков, специалност: психиатрия; разрешение за достъп до класифицирана
информация.
Мила Маринова Димитрова, специалност:
психология.
Калина Николаева Нешева, специалност: социална педагогика, втора – психология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Стойна Иванова Цочева, специалност: счетоводна отчетност.
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Милена Петкова Иванова, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.
Наталия Тодорова Ангелова, специалност:
счетоводна отчетност; квалификация: финансовосчетоводна и правна дейност на фирмите.
Николина Павлова Русева, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Ралица Иванова Вълева, специалност: счетоводство и контрол.
Радослав Михайлов Христов, специалност:
счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Петко Николов Радев, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.
Анелия Трифонова Стоянова специалност:
счетоводство и контрол.
Цанко Найденов Спасовски, специалност:
икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Стефан Иванов Вълков, специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, специалност: счетоводна отчетност.
Петя Велева Данаилова, специалност: счетоводство и контрол.
Наталия Димитрова Шаллиева, специалност:
макроикономика, квалификация: счетоводна
отчетност.
Веска Петрова Стойчева, специалност: счетоводна отчетност.
Христина Христова Димитрова, специалност:
финанси и кредит.
Росица Николаева Ангелова, специалност:
финанси.
Милена Стоянова Карадобрева, специалност:
счетоводна отчетност.
Огнян Христов Дойнов, специалност: счетоводна отчетност.
Анита Мирославова Денчева, специалност:
финанси.
Соня Стоянова Йотова, специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Васил Георгиев Стефанов, специалност: икономист; оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, подобренията и трайните насаждения.
Мариета Григорова Младенова, специалност:
счетоводство и контрол, електроинженер.
Иван Николов Николов, специалност икономика на промишлеността.
Цветомира Иванова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол.
Стелиан Пенчев Шамов, специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, специалност: финанси и полевъдство – инженер-агроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, специалност:
финанси.
Бонка Василева Сирашка, специалност: счетоводна отчетност.
Поля Николова Василева, специалност: маркетинг, стопански и финансов контрол.
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Екатерина Иванова Маринова, специалност:
финанси.
Румянка Николова Петкова, специалност:
счетоводна отчетност.
Дафинка Христова Кисова, специалност: счетоводство и контрол.
Христо Георгиев Конов, специалност: икономика и управление на селското стопанство;
финанси и кредит.
Христо Иванов Христов, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на малки фирми и
предприятия; оценител на недвижими имоти и
сгради – паметници на културата.
Светла Георгиева Борисова, специалност:
маркетинг и мениджмънт.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Стойна Иванова Цочева, специалност: счетоводна отчетност.
Милена Петкова Иванова, специалност: счетоводство и контрол, банки и банково дело.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Наталия Тодорова Ангелова, специалност:
счетоводна отчетност; квалификация: финансовосчетоводна и правна дейност на фирмите.
Николина Павлова Русева, специалност: счетоводна отчетност; квалификация: икономистсчетоводител, съдебно-счетоводни експертизи.
Ралица Иванова Вълева, специалност: счетоводство и контрол.
Радослав Михайлов Христов, специалност:
счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.
Анелия Трифонова Стоянова специалност:
счетоводство и контрол.
Цанко Найденов Спасовски, специалност:
икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Стефан Иванов Вълков, специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, специалност: счетоводна отчетност.
Румяна Трифонова Христова, специалност:
финанси, кредит и застрахователно дело.
Петя Велева Данаилова, специалност: счетоводство и контрол.
Веска Петрова Стойчева, специалност: счетоводна отчетност.
Христина Христова Димитрова, специалност:
финанси и кредит.
Росица Николаева Ангелова, специалност:
финанси.
Милена Стоянова Карадобрева, специалност:
счетоводна отчетност.
Силвана Ташева Димитрова, специалност:
финанси.
Огнян Христов Дойнов, специалност: счетоводна отчетност.
Анита Мирославова Денчева, специалност:
финанси.
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Соня Стоянова Йотова, специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Васил Георгиев Стефанов, специалност: икономист; оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, подобренията и трайните насаждения.
Мариета Григорова Младенова, специалност:
счетоводство и контрол, електроинженер.
Иван Николов Николов, специалност: икономика на промишлеността.
Цветомира Иванова Иванова, специалност:
счетоводство и контрол.
Стелиан Пенчев Шамов, специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, специалност: финанси и полевъдство – инженер-агроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, специалност:
финанси.
Бонка Василева Сирашка, специалност: счетоводна отчетност.
Николай Михайлов Генков, специалност:
експлоатация и ремонт на летателни апарати,
икономика на търговията, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
Венера Александрова Динова, специалност:
международни икономически отношения.
Поля Николова Василева, специалност: маркетинг, стопански и финансов контрол.
Христалина Петкова Петкова, специалност:
публична администрация.
Екатерина Иванова Маринова, специалност:
финанси.
Румянка Николова Петкова, специалност:
счетоводна отчетност.
Дафинка Христова Кисова, специалност: счетоводство и контрол.
Христо Георгиев Конов, специалност: икономика и управление на селското стопанство;
финанси и кредит.
Христо Иванов Христов, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на малки фирми и
предприятия; оценител на недвижими имоти и
сгради – паметници на културата.
Светла Георгиева Борисова, специалност:
маркетинг и мениджмънт.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стойна Иванова Цочева, специалност: счетоводна отчетност.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Наталия Тодорова Ангелова, специалност:
счетоводна отчетност; квалификация: финансовосчетоводна и правна дейност на фирмите.
Ралица Иванова Вълева, специалност: счетоводство и контрол.
Радослав Михайлов Христов, специалност:
счетоводна отчетност, дипломиран експерт-счетоводител.
Петко Николов Радев, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.
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Анелия Трифонова Стоянова, специалност:
счетоводство и контрол.
Цанко Найденов Спасовски, специалност:
икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Стефан Иванов Вълков, специалност: счетоводна отчетност.
Пламен Маринов Вълев, специалност: счетоводна отчетност.
Петя Велева Данаилова, специалност: счетоводство и контрол.
Веска Петрова Стойчева, специалност: счетоводна отчетност.
Росица Николаева Ангелова, специалност:
финанси.
Огнян Христов Дойнов, специалност: счетоводна отчетност.
Анита Мирославова Денчева, специалност:
финанси.
Соня Стоянова Йотова, специалност: икономика и управление на селското стопанство.
Васил Георгиев Стефанов, специалност: икономист; оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, подобренията и трайните насаждения.
П ла мен Васи лев Н и колов, спец иа л нос т:
организация на производството и управление
в промишлеността, квалификация: икономист.
Мариета Григорова Младенова, специалност:
счетоводство и контрол, електроинженер.
Иван Николов Николов, специалност икономика на промишлеността.
Стелиан Пенчев Шамов, специалност: счетоводство и контрол.
Боряна Стоянова Ботева, специалност: финанси и полевъдство – инженер-агроном.
Димитър Георгиев Прокопиев, специалност:
финанси.
Бонка Василева Сирашка, специалност: счетоводна отчетност.
Николай Михайлов Генков, специалност:
експлоатация и ремонт на летателни апарати,
икономика на търговията, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
Поля Николова Василева, специалност: маркетинг, стопански и финансов контрол.
Румянка Николова Петкова, специалност:
счетоводна отчетност.
Христо Иванов Христов, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на малки фирми и
предприятия; оценител на недвижими имоти и
сгради-паметници на културата.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
има пълна проектантска правоспособност по
специалността.
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Инж. Николай Събев Колев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител
на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, специалност:
транспортна техника и технологии; оценител на
машини, съоръжения и недвижими имоти.
Инж. Стефан Денчев Попов, специалност:
машинен инженер и оценител на машини и
съоръжения.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, специалност:
електронна техника.
Инж. Веско Христов Ангелов, специалност:
технология на машиностроенето; оценител на
машини, съоръжения и МПС.
Инж. Евелина Василева Петрова, специалност:
хидравлика и пневматика; квалификация: обекти
и съоръжения за природен газ.
Инж. Евгени Василев Василев, специалност:
електроснабдяване и електрообзавеж дане на
промишлени предприятия, безопасност на труда.
Николай Михайлов Генков, специалност:
експлоатация и ремонт на летателни апарати,
икономика на търговията, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
права на интелектуалната и индустриалната собственост и др. фактически отношения, финансови
активи и финансови институции.
Инж. Веселина Донкова Кирилова, специалност: електроенергетика; безопасност на труда.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, специалност:
В и К, екология.
Инж. Петър Дамянов Маринов, специалност:
маркшайдерство и геодезия; предприемачество
и мениджмънт.
Инж. Стефан Луканов Големански, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски
земи и машини и съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Инж. Николай Събев Колев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител
на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Веско Христов Ангелов, специалност:
технология на машиностроенето; оценител на
машини, съоръжения и МПС.
Инж. Румен Митков Минчев, специалност:
машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
оценител на недвижими имоти.
Инж. Владимир Николаев Бочев, специалност: ремонт и експлоатация на автотранспортна
техника,технология и управление на транспорта.
Инж. Данаил Михов Димовски, специалност:
транспортна техника и технологии.
Инж. Северина Петрова Георгиева, специалност: технология и управление на транспорта.
Николай Кръстев Пенчев, специалност: застраховане и социално дело; автоексперт; оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Евелина Василева Петрова, специалност:
хидравлика и пневматика; квалификация: обекти
и съоръжения за природен газ.
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Инж. Данаил Митев Ампов, специалност:
механична технология на дървесината.
Инж. Кръстю Иванов Стефанов, специалност:
горско стопанство, оценка на гори и земи от
горския фонд.
Инж. Илиян Вълчев Хинков, специалност:
горско стопанство.
Инж. Евгени Василев Василев, специалност:
електроснабдяване и електрообзавеждане на
промишлени предприятия, безопасност на труда.
Инж. Веско Христов Ангелов, специалност:
технология на машиностроенето; оценител на
машини, съоръжения и МПС.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, специалност:
В и К, екология.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, специалност:
електронна техника.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Арх. Цветана Димитрова Ковачева, специалност: архитектура.
Арх. Юлияна Иванова Агушува, специалност:
архитектура.
Арх. Даринка Иванова Костадинова, специалност: архитектура.
Инж. Евгения Гатева Минкова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Павлин Иванов Мошев, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, специалност:
В и К, екология.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специалност: геодезия; фотограметрия и картография;
оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
лиценз за дейност по кадастър.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
има пълна проектантска правоспособност по
специалността.
Инж. Пенка Ангелова Василева, специалност:
земеустройство; оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Инж. Петър Дамянов Маринов, специалност:
маркшайдерство и геодезия; предприемачество
и мениджмънт.
Афродита Иванова Доневска, специалност:
геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата.
Инж. Атанас Иванов Атанасов, специалност:
пътно строителство.
Инж. Ерма Зашева Северинова, специалност:
маркшайдерство и геодезия.
Инж. Боряна Величкова Василева, специалност: водоснабдяване и канализация – мрежи и
съоръжения.
Инж. Вълко Василев Присадашки, специалност: геодезия; фотограметрия и картография.
Арх. Камелия Николаева Кънчева-Георгиева,
специалност: архитектура.
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Инж. Ангелинка Иванова Събева, специалност: промишлено и гражданско строителствотехнология.
Инж. Детелин Димитров Събев, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология.
Инж. Светослав Миленов Мишев, специалност:
геодезия, свидетелство за правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра.
Инж. Стефан Луканов Големански, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски
земи и машини и съоръжения.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Инж. Пламен Иванов Добрев, специалност:
противопожарна техника и безопасност.
Инж. Мариетка Енева Боджакова, специалност: електронна техника; счетоводство и контрол.
Инж. Николай Събев Колев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител
на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Антоанета Иванова Хинова, специалност:
електронна техника.
Инж. Евгени Василев Василев, специалност:
електроснабдяване и електрообзавеж дане на
промишлени предприятия, безопасност на труда.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Инж. Антоанета Иванова Хинова, специалност:
електронна техника.
5.8. С ъдебнооцени т елска а вт о т ех ни ческа
експертиза
Инж. Николай Събев Колев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител
на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, специалност:
транспортна техника и технологии; оценител на
машини, съоръжения и недвижими имоти.
Инж. Веско Христов Ангелов, специалност:
технология на машиностроенето; оценител на
машини, съоръжения и МПС.
Инж. Стефан Денчев Попов, специалност:
машинен инженер и оценител на машини и
съоръжения.
Инж. Румен Митков Минчев, специалност:
машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
оценител на недвижими имоти.
Николай Михайлов Генков, специалност:
експлоатация и ремонт на летателни апарати,
икономика на търговията, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
Николай Кръстев Пенчев, специалност: застраховане и социално дело; автоексперт; оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Инж. Данаил Михов Димовски, специалност:
транспортна техника и технологии.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Васко Христов Наков, специалност: фармация.
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6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: химични технологии.
Васко Христов Наков, специалност: фармация.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Васко Христов Наков, специалност: фармация.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Васко Христов Наков, специалност: фармация.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: химични технологии.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
Васко Христов Наков, специалност: фармация.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Росен Стефанов Федерчев, специалност:
ветеринарна медицина.
Д-р Феодор Стефанов Вацов, специалност:
ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Милена Стоянова Йорданова, специалност:
агроном-полевъд, оценител на селскостопански
земи и горски масиви.
Илиана Данаилова Додева, специа лност:
агроном-полевъд.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Тодор Колев Иванов, специалност: трудово
обучение и рисуване.
10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Инж. Йоана Гергова Хинкова, специалност:
горско стопанство; оценител на недвижими имоти
и земеделски земи; маркиране на подлежащи на
сеч дървета, събиране и добив на семена, изработване на задания и лесоустройствени проекти,
оценка на гори и земи от горския фонд.
Инж. Евгения Гатева Минкова, специалност:
промишлено и гражданско строителство – технология; оценител на недвижими имоти.
Инж. Павлин Иванов Мошев, специалност:
промишлено и гражданско строителство – конструкции; оценител на недвижими имоти.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специалност: геодезия; фотограметрия и картография;
оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
лиценз за дейност по кадастър.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
има пълна проектантска правоспособност по
специалността.
Инж. Пенка Ангелова Василева, специалност:
земеустройство; оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Инж. Иван Георгиев Цанков, специалност:
транспортна техника и технологии; оценител на
машини, съоръжения и недвижими имоти.
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Инж. Румен Митков Минчев, специалност:
машинен инженер; оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност;
оценител на недвижими имоти.
Цанко Найденов Спасовски, специалност:
икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, специалност: икономист; оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, подобренията и трайните насаждения.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.
Николай Кръстев Пенчев, специалност: застраховане и социално дело; автоексперт; оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Афродита Иванова Доневска, специалност:
геодезия; фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и сгради – паметници
на културата.
Инж. Стефан Луканов Големански, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски
земи и машини и съоръжения.
Христо Иванов Христов, специалност: счетоводна отчетност, квалификация: финансов контрол и икономически анализ на малки фирми и
предприятия; оценител на недвижими имоти и
сгради – паметници на културата.
Николай Михайлов Генков, специалност:
експлоатация и ремонт на летателни апарати,
икономика на търговията, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Николай Михайлов Генков, специалност:
експлоатация и ремонт на летателни апарати,
икономика на търговията, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Инж. Николай Събев Колев, специалност: автомобилен транспорт, трактори и кари; оценител
на машини, съоръжения и МПС.
Инж. Иван Георгиев Цанков, специалност:
транспортна техника и технологии; оценител на
машини, съоръжения и недвижими имоти.
Инж. Стефан Денчев Попов, специалност:
машинен инженер и оценител на машини и
съоръжения.
Цанко Найденов Спасовски, специалност:
икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Инж. Веско Христов Ангелов, специалност:
технология на машиностроенето; оценител на
машини, съоръжения и МПС.
Николай Михайлов Генков, специалност:
експлоатация и ремонт на летателни апарати,
икономика на търговията, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
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Николай Кръстев Пенчев, специалност: застраховане и социално дело; автоексперт; оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Инж. Стефан Луканов Големански, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски
земи и машини и съоръжения.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.
Инж. Данаил Михов Димовски, специалност:
транспортна техника и технологии.
Инж. Владимир Николаев Бочев, специалност: ремонт и експлоатация на автотранспортна
техника,технология и управление на транспорта.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения
Николай Михайлов Генков, специалност:
експлоатация и ремонт на летателни апарати,
икономика на търговията, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Николай Михайлов Генков, специалност:
експлоатация и ремонт на летателни апарати,
икономика на търговията, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
Цанко Найденов Спасовски, специалност:
икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
10.7. Оценка на други активи, включително
произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Петко Николов Радев, специалност: счетоводство и контрол, оценител на земеделски земи.
Инж. Йоана Гергова Хинкова, специалност:
горско стопанство; оценител на недвижими имоти
и земеделски земи; маркиране на подлежащи на
сеч дървета, събиране и добив на семена, изработване на задания и лесоустройствени проекти,
оценка на гори и земи от горския фонд.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
има пълна проектантска правоспособност по
специалността.
Инж. Пенка Ангелова Василева, специалност:
земеустройство; оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Цанко Найденов Спасовски, специалност:
икономист; оценител на земеделска земя, недвижими имоти, машини и съоръжения.
Васил Георгиев Стефанов, специалност: икономист; оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, подобренията и трайните насаждения.
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Милена Стоянова Йорданова, специалност:
агроном-полевъд, оценител на селскостопански
земи и горски масиви.
Инж. Стефан Луканов Големански, специалност: технология и механизация на строителството; оценител на недвижими имоти, земеделски
земи и машини и съоръжения.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специалност: геодезия; фотограметрия и картография;
оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
лиценз за дейност по кадастър.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специалност: застрахователно и социално дело, квалификация: счетоводство и одит.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии
Инж. Йоана Гергова Хинкова, специалност:
горско стопанство; оценител на недвижими имоти
и земеделски земи; маркиране на подлежащи на
сеч дървета, събиране и добив на семена, изработване на задания и лесоустройствени проекти,
оценка на гори и земи от горския фонд.
Инж. Костадин Тодоров Костадинов, специалност: геодезия; фотограметрия и картография;
оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
лиценз за дейност по кадастър.
Инж. Жени Георгиева Йочкова, специалност:
геодезия, фотограметрия и картография; оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
има пълна проектантска правоспособност по
специалността.
Милена Стоянова Йорданова, специалност:
агроном-полевъд, оценител на селскостопански
земи и горски масиви.
Инж. Кръстю Иванов Стефанов, специалност:
горско стопанство, оценка на гори и земи от
горския фонд.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Наталия Пенкова Христова, специалност:
българска филология.
Инж. Веско Христов Ангелов, специалност:
технология на машиностроенето; оценител на
машини, съоръжения и МПС.
Николай Михайлов Генков, специалност:
експлоатация и ремонт на летателни апарати,
икономика на търговията, оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения, финансови активи и финансови институции.
Инж. Спаска Тодорова Ангелова, специалност:
В и К, екология.
Д-р Росен Стефанов Федерчев, специалност:
ветеринарна медицина.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за
съдебния район на Окръжния съд – Ловеч, и
Административния съд – Ловеч, за 2020 г.
Илка Иванова Енчева, специалност: славянска
филология – сръбски и хърватски език и сръбска,
хърватска и словенска литература.
1026

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

147е. – Минист ърът на правосъдието на
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд – Монтана, и Административния съд – Монтана, за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Инж. Йордан Антов Иванов, висше образование, специалност „Технология на пластмасите“, с
удостоверение за завършен специализиран курс
по криминалистически изследвания, въз основа
на което да може да извършва графически, трасологически и балистически експертизи – удостоверение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от
НИКК – МВР.
1.2. Трасологични експертизи
Инж. Йордан Антов Иванов, висше образование, специалност „Технология на пластмасите“, с
удостоверение за завършен специализиран курс
по криминалистически изследвания, въз основа
на което да може да извършва графически, трасологически и балистически експертизи – удостоверение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от
НИКК – МВР.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Йордан Антов Иванов, висше образование, специалност „Технология на пластмасите“, с
удостоверение за завършен специализиран курс
по криминалистически изследвания, въз основа
на което да може да извършва графически, трасологически и балистически експертизи – удостоверение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от
НИКК – МВР.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Инж. Йордан Антов Иванов, висше образование, специалност „Технология на пластмасите“, с
удостоверение за завършен специализиран курс
по криминалистически изследвания, въз основа
на което да може да извършва графически, трасологически и балистически експертизи – удостоверение № 13297 от 21.11.2007 г., издадено от
НИКК – МВР.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
и трупни части
Д-р Полин Василев Горанов, висше образование – медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи
лица
Д-р Полин Василев Горанов, висше образование – медицина.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Д-р Крум Костадинов Крумов, висше образование, специалност „Медицина“, специалист по
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ушно-носно-гърлени болести, експерт по медицински и по екологични проблеми.
Д-р Иван Йосифов Каменов, висше медицинско образование с призната специалност „Нервни
болести“.
Мая Иванова Кичева, висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, кандидат на биологичните науки.
Д-р Полин Василев Горанов, висше образование – медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Полин Василев Горанов, висше образование – медицина.
2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
Мая Иванова Кичева, висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, кандидат на биологичните науки.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев, висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“,
квалификация Биохимик, микробиолог със специализация „Вирусология“.
Мая Иванова Кичева, висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, кандидат на биологичните науки.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Росица Цветанова Русинова-Иванова,
висше образование, специалност „Медицина“,
лекар – специалист по психиатрия.
Д-р Николай Радославов Дончев, специалност
„Медицина“, лекар – специалист по психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Зофия Мария Янчак-Сердева, висше образование, специалност „Клинична психология“.
Ирина Пламенова Дамянова, висше образование, специалност „Психология“, магистър по
„Юридическа психология“.
Силвия Николаева Антонова, висше образование, магистър по специалност „Юридическа
психология“.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ирина Пламенова Дамянова, висше образование, специалност „Психология“, магистър по
„Юридическа психология“.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Анна Костадинова Целова, висше образование,
магистър по специалност „Социална педагогика и
социално подпомагане“, специализация „Андра
гогика“, квалификация – социален работник/
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социален педагог, магистър по специалност „Психология“, квалификация психолог.
Ивайло Георгиев Панов, висше образование – бакалавър по специалността „Психология“,
магистър по специалност „Когнитивна наука“.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебносчетоводна експертиза
Любка Иванова Костова, висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, икономист.
Райна Младенова Цветанова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
икономист-счетоводител.
Валентин Крумов Иванов, висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“.
Ирен Петрова Александрова, висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
квалификация – икономист.
Виолета Петрова Тодорова, висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Виолетка Каменова Найденова, средно образование, специалност „Счетоводство и планиране
на селското стопанство“, квалификация – счетоводител.
Никола Иванов Петков, средно образование,
специалност „Счетоводство на селското и горското
стопанство“, счетоводител.
Костадинка Илиева Иванова, висше образование – професионален бакалавър, специалност
„Икономика на кооперациите“, икономист.
Камелия Цветанова Трифонова, висше образование, специалност „Стопанско управление“, квалификация – магистър по стопанско управление.
Мариана Димитрова Младенова, висше образование, специалност „Управление на бизнеса“,
специализация „Бизнес и администрация“, квалификация – икономист – бизнесорганизатор.
Цветелина Фидосова Недкова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
оценител на недвижими имоти, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
Габриела Ганчева Рачева, висше образование,
специалност „Социално-икономическа информация“.
Виктория Стефанова Петрова, висше образование – бакалавър, специалност „Счетоводство
и контрол“.
Христина Атанасова Данова-Тодорова, висше
образование, магистър, специалност „Счетоводство и контрол“.
Цеца Вавилонова Рангелова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Иван Аврамов Каменов, висше икономичес
ко образование, специалност „Счетоводство и
контрол“.
Радка Върбанова Костадинова, висше икономическо образование, специалност „Счетоводство
и контрол“.
Галина Младенова Евгениева, висше икономическо образование, специалност „Маркетинг
и мениджмънт“, сертификат за „Съдебен счетоводител“.
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Ивалина Коцева Коцева-Симеонова, висше
икономическо обазование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Пепа Иванова Петкова, висше икономическо
образование, специалност „Финанси“, квалификационна степен бакалавър и магистърска степен
по „Счетоводство и контрол“.
Бойка Любомирова Цекова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ангелина Цанкова Тодорова, средно специално образование, специалност „Счетоводство
и контрол“.
Ивайло Иванов Петров, висше икономическо образование, специалност „Икономика и
управление на промишлеността“, управител на
специализирано счетоводно предприятие.
Полина Димитрова Кавръкова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
професионална квалификация „Икономист-счетоводител“ и специалност „Право“, професионална
квалификация – юрист.
Анна Георгиева Найденова, висше икономическо образование, специалност „Организация
на производството и управлението в промишлеността“, допълнителна специализация по „Икономика, организация и управление на търговската
дейност“.
Виолета Руменчова Койчева, висше образование, образователно-квалификационна степен
бакалавър, специалност „Счетоводство и контрол“,
професионална квалификация – икономист.
Диянка Кънева Миланова, висше образование, специалност „Управление и планиране на
народното стопанство“, професионална квалификация – икономист-плановик (синтетик).
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Анатоли Николов Ранчев, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител.
Соня Иванова Перинска, висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“,
квалификация – икономист.
Симеон Савов Учанов, висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Първолетка Петрова Христова, висше образование, специалност „Финанси, кредит и
застрахователно дело“, квалификация – икономист-финансист.
Иванка Антонова Петкова, висше образование, специалност „Икономика на кооперациите“.
Илия Димитров Петров, висше образование,
специалност „Планиране на промишлеността“,
квалификация – икономист.
Лина Захариева Цветкова, висше образование,
специалност „Икономика на вътрешната търговия“, квалификация – икономист.
Иванка Христова Виденова, висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Таня Сашова Тодорова, висше образование,
специалност „Финанси“, квалификация – икономист, завършени курсове за Разработване и
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управление на проекти по програми на ЕС и на
тема „Неправителствените организации и тяхната
роля при реализация на европейски политики“.
Надя Вергилова Стефанова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист-счетоводител.
Зорн и ца Тодорова А лекса н д рова, висше
образование, специалност „Финанси“, квалификация – магистър по икономика, с придобит
практически опит в областта на земеделието.
Пепка Алексиева Рангелова, Монтана, висше
образование по специалност „Икономика и управление на селското стопанство“, квалификация – икономист по АПП, средно образование
по специалност „Икономика“, профил „Промишленост и строителство“, квалификация – икономист-счетоводител.
Пет рана Рангелова Ка лист ратова, висше
образование, специалност „Финанси и кредит“,
квалификация – икономист-финансист.
Исай Венков К иров, висше образование,
специалност „Застрахователно дело“, квалификация – икономист-застраховател.
Калин Ангелов Найденов, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, оценител
на машини и съоръжения.
Крум Георгиев Милетиев, висше образование,
специалност „Финанси“.
Катя Георгиева Панова, висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Олег Димитров Тодоров, висше образование,
магистър, специалност „Финанси“.
Радка Върбанова Костадинова, висше икономическо образование, специалност „Счетоводство
и контрол“.
Моника Петрова Димитрова, висше икономическо образование, специалност „Маркетинг
и планиране“.
Галина Младенова Евгениева, висше икономическо образование, специалност „Маркетинг
и мениджмънт“, сертификат за „Съдебен счетоводител“.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова, висше
икономическо обазование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Пепа Иванова Петкова, висше икономическо
образование, специалност „Финанси“, квалиикационна степен бакалавър и магистърска степен
по „Счетоводство и контрол“.
Бойка Любомирова Цекова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ангелина Цанкова Тодорова, средно специално образование, специалност „Счетоводство
и контрол“.
Ивайло Иванов Петров, висше икономичес
ко образование, специалност „Икономика и
управление на промишлеността“, управител на
специализирано счетоводно предприятие.
Полина Димитрова Кавръкова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
професионална квалификация – икономист-счетоводител, и специалност „Право“, професионална
квалификация – юрист.
Анна Георгиева Найденова, висше икономическо образование, специалност „Организация
на производството и управлението в промишле-
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ността“, допълнителна специализация по „Икономика, организация и управление на търговската
дейност“.
Диянка Кънева Миланова, висше образование, специалност „Управление и планиране на
народното стопанство“, професионална квалификация – икономист-плановик (синтетик).
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Галина Младенова Евгениева, висше икономическо образование, специалност „Маркетинг
и мениджмънт“, сертификат за „Съдебен счетоводител“.
Бойка Любомирова Цекова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ангелина Цанкова Тодорова, средно специално образование, специалност „Счетоводство
и контрол“.
Ивайло Иванов Петров, висше икономичес
ко образование, специалност „Икономика и
управление на промишлеността“, управител на
специализирано счетоводно предприятие.
Полина Димитрова Кавръкова, висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
професионална квалификация – икономист-счетоводител, и специалност „Право“, професионална
квалификация – юрист.
Диянка Кънева Миланова, висше образование, специалност „Управление и планиране на
народното стопанство“, професионална квалификация – икономист-плановик (синтетик).
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Стефка Миланова Рашевска-Симеонова, висше образование, специалност „Технология на
машиностроенето“, квалификация – машинен
инженер, специалност „Сондиране и добив на
нефт и газ“, квалификация – магистър инженер
по газоснабдяване, специалност „Промишлено
и гражданско строителство“ с гражданска професионална квалификация – магистър инженер,
оценител на недвижими имоти, оценител на
машини и съоръжения.
Серафим Каменов Серафимов, висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия
и к ар т ог рафи я“, к ва л ифи к а ц и я – и н женер геодезист, правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра, пълна проектантска
правоспособност.
Стефка Петрова Цекова, висше образование,
специалност „Горско стопанство“, квалификация – инженер по горско стопанство, оценител
на поземлени имоти в горски територии.
Стефан Александров Сайков, висше образование, специалност „Геология и проучване на
полезните изкопаеми“, квалификация – инженер-геолог по проучване на полезни изкопаеми,
включен в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за лицата
с пълна проектантска правоспособност по част
„Инженерно-геоложки проучвания“.
Румяна Петкова Иванова, висше образование,
магистър, специалност „Машиностроителна техника и технологии“ и специалност „Транспортна
техника и технологии“.
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5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Иван Луканов Александров, висше образование, специалност „Двигатели с вътрешно горене“,
квалификация – машинен инженер.
Младен Бойчев Цветанов, полувисше образование и учителска правоспособност, преподавател
по учебна и производствена практика – ДВГ.
Боян Борисов Лозанов, висше образование,
специалност „Мотострелкови войски“, военна
квалификация – офицер от мотострелкови войски,
гражданска специалност „Двигатели с вътрешно горене“, квалификация – машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Румен Дамянов Георгиев, висше образование,
специалност „Транспорт и енергетика“, квалификация – машинен инженер с педагогическа
правоспособност.
Ивайло Петков Найденов, висше образование,
специалност „Транспортна техника и технологии“,
квалификация – машинен инженер, сертификат
за автоексперт – курс „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС“.
Емил Димитров Караенев, висше образование, специалност „Селскостопанска техника“,
квалификация – машинен инженер, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания, удостоверение за професионална квалификация по автотехническа
експертиза с рег. № 22890 от 19.02.2015 г., издадено
от ТУ – София.
Орлин Бориславов Серафимов, средно специално образование, специалност „КИП и А“,
придобита професионална квалификация по „Технологии и безопасност в автомобилния транспорт“
съгласно удостоверение с рег. № 11723/23.10.2000 г.,
издадено от ТУ – София.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Горан Ценов Горанов, висше образование,
специалност „Минна електромеханика“, квалификация – минен инженер-електромеханик.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Десислава Замфирова Замфирова, висше образование, специалност „Информатика“.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Илия Методиев Йорданов, висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация – пречистване“, квалификация – строителен
инженер по ВК „пречистване на водите“.
Калина Боянова Борисова-Шакъ, висше образование, магистър по специалност „Промишлено и гражданско строителство“ с гражданска
професионална квалификация – магистър-инженер, бакалавър по специалност „Организация и
управление на тактическите подразделения на
строителни войски“ с военна професионална
квалификация – офицер
Васил Константинов Василев, средно образование, специалност „Строител“, квалификация – строителен техник.
Антоанета Костова Тонева-Георгиева, висше
образование, специалност „Архитектура“, квалификация – архитект.
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Виолета Борисова Рашевска, средно образование, специалност „Строител“, квалификация – строителен техник, оценител на недвижими
имоти.
Мариета Георгиева Димитрова, средно образование, специалност „Строителство и архитектура“,
квалификация – строителен техник.
Людмила Горанова, висше образование, специалност „Мостове и тунели“, инженер-строител,
оценител на недвижими имоти.
Виолета Николова Якимова, средно образование, специалност „Геодезия и картография“,
квалификация – среден техник-геодезист.
Милка Тончева Гогова-Младенова, висше образование, специалност „Земеустройство“, квалификация – инженер-земеустроител, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения.
Даринка Атанасова Джонова, средно образование, специалност „Геодезия и картография“,
квалификация – техник-геодезист.
Йорданка Лазарова Тодорова, висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, квалификация – инженер-геодезист, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения.
Дамянка Младенова Тодорова, средно специално образование по специалността „Строителство
и архитектура“.
Евдокия Йорданова Иванова, средно специално образование, специалност „Геодезия и
картография“.
Галина Петрова Лазарова-Иванова, висше
образование, специалност „Архитектура“.
Маргарита Димитрова Върбанова, висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“.
Анжела Младенова Паскова, висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“.
Наталия Томова Иванова, средно специално
образование, специалност „Геодезия и карто
графия“.
Лиза Петкова Изатовска, висше образование,
специалност „Геодезия, фотограметрия и карто
графия“, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра, оценител на земеделски
земи и трайни насаждения.
Петя Красимирова Антонова-Ценкова, средно образование, специалност „Строителство и
архитектура“, придобита професионална квалификация – строителен техник.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
5.8. С ъдебнооцени т елска а вт о т ех ни ческа
експертиза
Ивайло Петков Найденов, висше образование,
специалност „Транспортна техника и технологии“,
квалификация – машинен инженер, сертификат
за автоексперт – курс „Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети по МПС и ППС“.
Милан Атанасов Златков, средно специално образование, специалност „Автомобили – експлоа
тация, поддържане и ремонт“ и допълнителна
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квалификация – оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения, съгласно представени
сертификати за оценителска правоспособност с
рег. № 100100286 от 14.12.2009 г. за оценка на недвижими имоти и рег. № 300100128 от 14.12.2009 г.
за оценка на машини и съоръжения, издадени от
Камарата на независимите оценители в България.
Боян Борисов Лозанов, висше образование,
специалност „Мотострелкови войски“, военна
квалификация – офицер от мотострелкови войски,
гражданска специалност „Двигатели с вътрешно горене“, квалификация – машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Емил Димитров Караенев, висше образование, специалност „Селскостопанска техника“,
квалификация – машинен инженер, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания, удостоверение за професионална квалификация по автотехническа
експертиза с рег. № 22890 от 19.02.2015 г., издадено
от ТУ – София.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, кандидат на биологичните науки.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсико
химична) експертизa
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Иво Боянов Иванов, висше образование, специалност „Ветеринарна медицина“, квалификация – доктор по ветеринарна медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Тодор Станимиров Ангелов, висше образование, специалност „Икономика“, квалификация – агроном-икономист.
Петко Иванов Беличовски, висше образование,
специалност „Растителна защита“, агроном – растителна защита.
Теменужка Иванова Миланова, висше образование, специалност „Агроинженерство, полевъдство“.
Румен Димитров Гоцов, висше образование – агротехническо. Представени копия на
сертификат за оценителска правоспособност от
Камарата на независимите оценители в България
рег. № 810100067 от 30.12.2010 г. и сертификат
№ 1161/52 за експерт-оценител на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях.
Зорн и ца Тодорова А лекса н д рова, висше
образование, специалност „Финанси“, квали-
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фикация – магистър по икономика, с придобит
практически опит в областта на земеделието.
Доц. Д-р Енчо Генадиев Давидков, висше образование, специалност „Полевъдство“, придобита
научна степен „Кандидат на селскостопанските
науки“, научно звание „Старши научен сътрудник
втора степен“, оценител на земеделски земи съг
ласно Удостоверение № 327 на Министерството
на земеделието и горите.
Иван Петров Петров, висше образование, образователно-квалификационна степен магистър,
специалност „Горско стопанство“, професионална
квалификация – инженер по горско стопанство.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Атанас Миланов Златков, висше образование,
квалификационна степен магистър, специалност
„Лесоползване и икономика на горското стопанство“ и допълнителна квалификация – оценител
на недвижими имоти, на поземлени имоти в
горски територии, на машини и съоръжения и на
земеделски земи и трайни насаждения, съгласно
представени сертификати за оценителска право
способност с рег. № 100100285 от 14.12.2009 г. за
оценка на недвижими имоти, рег. № 820100063 от
30.09.2011 г. за оценка на поземлени имоти в горски територии, рег. № 300100770 от 17.11.2014 г. за
оценка на машини и съоръжения и рег. № 810100467
от 11.02.2015 г. за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения, издадени от Камарата на
независимите оценители в България.
Милан Атанасов Златков, средно специално
образование, специалност „Автомобили – експлоатация, поддържане и ремонт“ и допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения съгласно представени
сертификати за оценителска правоспособност
с рег. № 100100286 от 14.12.2009 г. за оценка
на недвижими имоти и рег. № 300100128 от
14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения,
издадени от Камарата на независимите оценители в България.
Даринка Атанасова Джонова, средно образование, специалност „Геодезия и картография“,
квалификация – техник-геодезист. Придобита
професионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и строи
телството – сертификат № I-03 от 4.07.2003 г.,
издаден от „Цеси Инвест“ – ЕООД – София, за
завършен курс и успешно положен изпит-тест
за получаване на квалификация „Оценител на
недвижими имоти“, за изготвяне на пазарни оценки, както и сертификат № V-10 от 11.11.2002 г.,
издаден от „Цеси Инвест“ – ЕООД – София, за
завършен курс и успешно положен изпит-тест
за получаване на квалификация „Оценител на
земеделски земи“.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Атанас Миланов Златков, висше образование,
квалификационна степен магистър, специалност
„Лесоползване и икономика на горското стопанство“ и допълнителна квалификация – оценител
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на недвижими имоти, на поземлени имоти в
горски територии, на машини и съоръжения и на
земеделски земи и трайни насаждения съгласно
представени сертификати за оценителска право
способност с рег. № 100100285 от 14.12.2009 г. за
оценка на недвижими имоти, рег. № 820100063 от
30.09.2011 г. за оценка на поземлени имоти в горски територии, рег. № 300100770 от 17.11.2014 г. за
оценка на машини и съоръжения и рег. № 810100467
от 11.02.2015 г. за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения, издадени от Камарата на
независимите оценители в България.
Милан Атанасов Златков, средно специално
образование, специалност „Автомобили – експлоатация, поддържане и ремонт“ и допълнителна
квалификация – оценител на недвижими имоти,
машини и съоръжения съгласно представени
сертификати за оценителска правоспособност
с рег. № 100100286 от 14.12.2009 г. за оценка
на недвижими имоти и рег. № 300100128 от
14.12.2009 г. за оценка на машини и съоръжения,
издадени от Камарата на независимите оценители в България.
Инж. Владислав Кирилов Воденичаров, вис
ше образование по специалност „Обогатяване
на полезни изкопаеми“. Представени копия на
сертификат с рег. № 300100620 от 3.11.2010 г. от
Камарата на независимите оценители в България
за оценка на машини и съоръжения и лиценз
№ 5600 от 20.05.1997 г. от Агенцията за приватизация за оценка на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост, строителството
и електронната промишленост.
Боян Борисов Лозанов, висше образование,
специалност „Мотострелкови войски“, военна
квалификация – офицер от мотострелкови войски,
гражданска специалност „Двигатели с вътрешно горене“, квалификация – машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Емил Димитров Караенев, висше образование, специалност „Селскостопанска техника“,
квалификация – машинен инженер, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания, Удостоверение за професионална квалификация по автотехническа
експертиза с рег. № 22890 от 19.02.2015 г., издадено
от ТУ – София.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения
Емил Димитров Караенев, висше образование, специалност „Селскостопанска техника“,
квалификация – машинен инженер, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания, Удостоверение за професионална квалификация по автотехническа
експертиза с рег. № 22890 от 19.02.2015 г., издадено
от ТУ – София.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Емил Димитров Караенев, висше образование, специалност „Селскостопанска техника“,
квалификация – машинен инженер, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания, Удостоверение за про-
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фесионална квалификация по автотехническа
експертиза с рег. № 22890 от 19.02.2015 г., издадено
от ТУ – София.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
10.7. Оценка на други активи, включително
произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Атанас Миланов Златков, висше образование,
квалификационна степен магистър, специалност
„Лесоползване и икономика на горското стопанство“ и допълнителна квалификация – оценител
на недвижими имоти, на поземлени имоти в
горски територии, на машини и съоръжения и на
земеделски земи и трайни насаждения съгласно
представени сертификати за оценителска право
способност с рег. № 100100285 от 14.12.2009 г. за
оценка на недвижими имоти, рег. № 820100063 от
30.09.2011 г. за оценка на поземлени имоти в горски територии, рег. № 300100770 от 17.11.2014 г. за
оценка на машини и съоръжения и рег. № 810100467
от 11.02.2015 г. за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения, издадени от Камарата на
независимите оценители в България.
Даринка Атанасова Джонова, средно образование, специалност „Геодезия и картография“,
квалификация – техник-геодезист. Придобита
професионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и строителството – сертификат № I-03 от 4.07.2003 г.,
издаден от „Цеси Инвест“ – ЕООД – София, за
завършен курс и успешно положен изпит-тест
за получаване на квалификация „Оценител на
недвижими имоти“, за изготвяне на пазарни оценки, както и сертификат № V-10 от 11.11.2002 г.,
издаден от „Цеси Инвест“ – ЕООД – София, за
завършен курс и успешно положен изпит-тест
за получаване на квалификация „Оценител на
земеделски земи“.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии
Атанас Миланов Златков, висше образование,
квалификационна степен магистър, специалност
„Лесоползване и икономика на горското стопанство“ и допълнителна квалификация – оценител
на недвижими имоти, на поземлени имоти в
горски територии, на машини и съоръжения и на
земеделски земи и трайни насаждения съгласно
представени сертификати за оценителска право
способност с рег. № 100100285 от 14.12.2009 г. за
оценка на недвижими имоти, рег. № 820100063 от
30.09.2011 г. за оценка на поземлени имоти в горски територии, рег. № 300100770 от 17.11.2014 г. за
оценка на машини и съоръжения и рег. № 810100467
от 11.02.2015 г. за оценка на земеделски земи и
трайни насаждения, издадени от Камарата на
независимите оценители в България.
Стефка Петрова Цекова, висше образование,
специалност „Горско стопанство“, квалификация – инженер по горско стопанство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка
на поземлени имоти в горски територии, рег.
№ 820100333 от 9.04.2012 г., издаден от Камарата
на независимите оценители в България.
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11. Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева, висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, кандидат на биологичните науки – молекулярно-генетична идентификация и определяне
произход на животни и пол на птици, определяне
състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични
методи.
Пламен Любенов Ерменков, образование
висше, професионална квалификация – експерткинолог.
Анюта Петрова Каменова-Борин, висше образование, специалност „История“.
Иван Венециев Пешунов, висше образование,
специалност „Публична администрация“, трудовоправни спорове.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за
съдебния район на Окръжния съд – Монтана,
и Административния съд – Монтана, за 2020 г.
Преводачи от/на полски език
Десислава Янушова Желязкова, висше образование, специалност „Българска филология“,
квалификационна степен магистър, придобита
в Универси т ет „А дам Миц кеви ч“ – Полша,
предоставено копие на Удостоверение № 175112/30.05.2013 г. от Националния център за информация и документация, предоставено копие
на съдебно удостоверение от ОС – Видин, от
6.07.2017 г. за извършени от Десислава Желязкова
устен и писмен превод от/на полски език.
Преводачи от/на турски език
Бейхан Неджиб Мустафа, висше образование,
специалност „Библиотечни и информационни
дейности“, квалификационна степен бакалавър,
предоставено копие на удостоверение, издадено
от СУ „Св. Климент Охридски“, за степен на
владеене на турски език – устно и писмено, с
ниво на чуждоезиково познание С2.
Преводачи от/на английски език
Даниела Огнянова Господинова, висше образование, специалност „Английска филология“, квалификационна степен бакалавър, професионална
квалификация „Филолог. Учител по английски
език и литература“, придобита в Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски“.
Преводачи от/на сръбски език
Илка Иванова Енчева, висше образование,
специалност „Славянска филология“, квалификационна степен магистър, професионална квалификация „Филолог. Учител по български език и
литература“, придобита в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“.
Преводачи от/на хърватски език
Илка Иванова Енчева, висше образование,
специалност „Славянска филология“, квалификационна степен магистър, професионална квали-
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фикация „Филолог. Учител по български език и
литература“, придобита в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“.
Преводачи от/на словенски език
Илка Иванова Енчева, висше образование,
специалност „Славянска филология“, квалификационна степен магистър, професионална квалификация „Филолог. Учител по български език и
литература“, придобита в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“.
1038
3. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София,
Разрешение за строеж № РС-2 от 30.01.2020 г.
за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап „Линейна
част“, Част В1: „Преносен газопровод от СОГ и
КВ „Златина“ – КВ „Сечище“ до КВ „Сливак“
(от km 66,079 до km 117,9) на територията на
землищата на с. Златина, община Провадия, на
с. Ветрино, с. Белоградец и с. Ягнило, община
Ветрино, област Варна, на с. Сечище, с. Памукчии, с. Стоян Михайловски, с. Жилино, с. Избул
и с. Правенци, община Нови пазар, на с. Велино,
община Шумен, на с. Живково, с. Каменяк и
с. Сливак, община Хитрино, област Шумен, с
допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
1252
9. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет реши:
1. Обявява на основание чл. 179 от ЗСВ 30
(тридесет) длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища, както следва:
Орган на съдебната власт
Окръжен съд – Благоевград
Окръжен съд – Бургас
Окръжен съд – Варна
Окръжен съд – Велико
Търново
Окръжен съд – Габрово
Окръжен съд – Кюстендил
Окръжен съд – Ловеч
Окръжен съд – Перник
Окръжен съд – Плевен
Окръжен съд – Пловдив
Окръжен съд – Разград
Окръжен съд – Русе

Брой длъжности
1 (една) длъжност
2 (две) длъжности
2 (две) длъжности
1 (една) длъжност
1
1
1
1
1
1
1
1

(една)
(една)
(една)
(една)
(една)
(една)
(една)
(една)

длъжност
длъжност
длъжност
длъжност
длъжност
длъжност
длъжност
длъжност

ВЕСТНИК
Орган на съдебната власт
Окръжен съд – Сливен
Окръжен съд – Смолян
Окръжен съд – София
Окръжен съд – Търговище
Окръжен съд – Ямбол
Софийски градски съд

БРОЙ 10
Брой длъжности
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
11 (единадесет)
длъжности

2. Обявява на основание чл. 180 във връзка с
чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ конкурс за заемане на
29 (двадесет и девет) длъжности „младши съдия“
в окръжните съдилища, както следва:
Орган на съдебната власт
Окръжен съд – Благоевград
Окръжен съд – Бургас
Окръжен съд – Варна
Окръжен съд – Велико
Търново
Окръжен съд – Габрово
Окръжен съд – Кюстендил
Окръжен съд – Ловеч
Окръжен съд – Плевен
Окръжен съд – Пловдив
Окръжен съд – Разград
Окръжен съд – Русе
Окръжен съд – Сливен
Окръжен съд – Смолян
Окръжен съд – София
Окръжен съд – Търговище
Окръжен съд – Ямбол
Софийски градски съд

Брой длъжности
1 (една) длъжност
2 (две) длъжности
2 (две) длъжности
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
11 (единадесет)
длъжности

3. Конкурсът да се проведе от конкурсна
комисия на два етапа – писмен и устен изпит
по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
4. Писменият изпит да се проведе на 4 април
2020 г. (събота) от 9,00 ч. в сградата на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, бул. Цар
Освободител № 15. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на интернет
страницата на Висшия съдебен съвет в раздел
„Важно/Конкурсни процедури“.
5. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
1227
9а. – Проку рорската колеги я на Висши я
съдебен съвет реши:
1. Обявява на основание чл. 179 от ЗСВ 35
(тридесет и пет) длъжности „младши прокурор“
в районните прокуратури и 26 (двадесет и шест)
длъжности „младши следовател“ в следствените
отдели в окръжните прокуратури, както следва:
Орган на съдебната власт Брой длъжности
Ра йон н а п р ок у р ат у р а – 1 (една) длъжност
Благоевград
Ра йон н а п р ок у р ат у р а – 1 (една) длъжност
Разлог
Ра йон н а п р ок у р ат у р а – 1 (една) длъжност
Видин

БРОЙ 10
Орган на съдебната власт
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Враца
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Монтана
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Перник
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Сливница
Софийска районна прокуратура
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Пазарджик
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Стара Загора
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Хасково
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Харманли
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Кърджали
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Велико Търново
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Плевен
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Русе
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Варна
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Добрич
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Шумен
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Разград
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Търговище
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Силистра
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Бургас
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Сливен
Ра йон н а п р ок у р ат у р а –
Ямбол

ДЪРЖАВЕН
Брой длъжности
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
8 (осем) длъжности
1 (една) длъжност
2 (две) длъжности
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
2 (две) длъжности
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
2 (две) длъжности

Орган на съдебната власт Брой длъжности
Следствен отдел в Специ- 1 (една) длъжност
ализираната прокуратура
Окръжен следствен отдел 2 (две) длъжности
в Окръжна прокуратура –
Благоевград
Окръжен следствен отдел 1 (една) длъжност
в Окръжна прокуратура –
Монтана
Окръжен следствен отдел 1 (една) длъжност
в Окръжна прокуратура –
Перник
Следствен отдел в Софий- 6 (шест) длъжности
ска градска прокуратура

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

Орган на съдебната власт Брой длъжности
Окръжен следствен отдел 2 (две) длъжности
в Окръжна прокуратура –
Пловдив
Окръжен следствен отдел 1 (една) длъжност
в О к р ъ ж н а п р о к у р ат у ра – Кърджали
Окръжен следствен отдел 2 (две) длъжности
в Окръжна прокуратура –
Велико Търново
Окръжен следствен отдел 1 (една) длъжност
в Окръжна прокуратура –
Габрово
Окръжен следствен отдел 2 (две) длъжности
в Окръжна прокуратура –
Русе
Окръжен следствен отдел 1 (една) длъжност
в Окръжна прокуратура –
Варна
Окръжен следствен отдел 2 (две) длъжности
в Окръжна прокуратура –
Разград
Окръжен следствен отдел 1 (една) длъжност
в Окръжна прокуратура –
Силистра
Окръжен следствен отдел 2 (две) длъжност
в Окръжна прокуратура –
Бургас
Окръжен следствен отдел 1 (една) длъжност
в Окръжна прокуратура –
Сливен
2. Обявява на основание чл. 180 във връзка с
чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ конкурс за заемане на
35 (тридесет и пет) длъжности „младши прокурор“
в районните прокуратури, както следва:
Орган на съдебната власт
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Благоевград
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Разлог
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Видин
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Враца
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Монтана
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Перник
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Сливница

Брой длъжности
1 (една) длъжност

Софийска районна прокуратура
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Пазарджик
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Стара Загора
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Хасково
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Харманли

8 (осем) длъжности

1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност

1 (една) длъжност
2 (две) длъжности
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност

С Т Р.

46

Орган на съдебната власт
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Кърджали
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Велико Търново
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Плевен
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Русе
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Варна
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Добрич
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Шумен
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Разград
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Търговище
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Силистра
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Бургас
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Сливен
Ра йон н а п р ок у рат у ра –
Ямбол

ДЪРЖАВЕН
Брой длъжности
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
2 (две) длъжности
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
2 (две) длъжности

3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по
реда на чл. 184 от ЗСВ.
4. Писменият изпит да се проведе на 11 април
2020 г. (събота) от 9,00 ч. в сградата на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, бул. Цар
Освободител № 15. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на интернет
страницата на Висшия съдебен съвет.
5. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
6. Обявява на основание чл. 180 във връзка
с чл. 176, ал. 1, т. 1 от ЗСВ конкурс за заемане
на 31 (тридесет и една) длъжности „младши
следовател“ в следствените отдели в окръжните
прокуратури, както следва:
Орган на съдебната власт
Следствен отдел в Специализираната прокуратура
Окръжен следствен отдел
в Окръжна прокуратура –
Благоевград
Окръжен следствен отдел
в Окръжна прокуратура –
Монтана
Окръжен следствен отдел
в Окръжна прокуратура –
Перник
Следствен отдел в Софийска градска прокуратура
Окръжен следствен отдел
в Окръжна прокуратура –
Пловдив

Брой длъжности
5 (пет) длъжности
2 (две) длъжности
1 (една) длъжност
1 (една) длъжност
6 (шест) длъжности
2 (две) длъжности

ВЕСТНИК
Орган на съдебната власт
Окръжен следствен отдел
в Окръжна прокуратура –
Кърджали
Окръжен следствен отдел
в Окръжна прокуратура –
Велико Търново
Окръжен следствен отдел
в Окръжна прокуратура –
Габрово
Окръжен следствен отдел
в Окръжна прокуратура –
Русе

БРОЙ 10
Брой длъжности
1 (една) длъжност
2 (две) длъжности
1 (една) длъжност
3 (три) длъжности

Окръжен следствен отдел 1 (една) длъжност
в Окръжна прокуратура –
Варна
Окръжен следствен отдел 2 (две) длъжности
в Окръжна прокуратура –
Разград
Окръжен следствен отдел 1 (една) длъжност
в Окръжна прокуратура –
Силистра
Окръжен следствен отдел 2 (две) длъжност
в Окръжна прокуратура –
Бургас
Окръжен следствен отдел 1 (една) длъжност
в Окръжна прокуратура –
Сливен
7. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа – писмен и устен изпит по
реда на чл. 184 от ЗСВ.
8. Писменият изпит да се проведе на 25 април
2020 г. (събота) от 9,00 ч. в сградата на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“, бул. Цар
Освободител № 15. Разпределението на кандидатите по зали да бъде публикувано на интернет
страницата на Висшия съдебен съвет.
9. Устният изпит да се проведе по график и
на места, определени от конкурсната комисия.
Ред и условия за участие в горепосочените
конкурси:
На основание чл. 181, ал. 1 и 4 от ЗСВ и чл. 11,
ал. 1 от Наредба № 1 от 2017 г. за конкурсите
за магистрати и за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт
кандидатите подават лично или чрез писмено
упълномощен техен представител пред служител от администрацията на Висшия съдебен
съвет в сградата на Националния институт на
правосъдието, София, ул. Екзарх Йосиф № 14,
писмено заявление за участие в съответния
конкурс по образец, утвърден от Пленума на
Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Заявления, подадени след срока, както
и изпратени по пощата или по куриер, не се
приемат. При подаване на заявлението всеки
кандидат получава входящ номер и дата, като към
него се прилагат следните документи: подробна
автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено
висше образование по специалността „Право“;
завършилите висше образование в чуждестранно
висше учебно заведение представят диплома,
легализирана и призната от МОН и приравнена

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

към шестобалната система; нотариално заверено
копие от удостоверение за придобита юридическа
правоспособност; медицинско удостоверение,
издадено в резултат на извършен медицински
преглед, че лицето не страда от психическо
заболяване и медицинско удостоверение, че
лицето не се води на учет; нотариално заверено
копие от трудова/служебна и/или осигурителна
книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;
декларация за българско гражданство по чл. 162
от ЗСВ по образец; най-малко две препоръки от
преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи,
при които е проведен стажът за придобиване на
юридическа правоспособност и които познават
нравствените и професионалните качества на
кандидата; попълнен въпросник по образец,
изготвен от съответната колегия на Висшия
съдебен съвет, във връзка с притежаваните от
кандидата нравствени качества; мотивационно
писмо; други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
1228
9. – Председателят на Националния съвет за
тристранно сътрудничество на основание чл. 36,
ал. 3 от Кодекса на труда обявява начало на процедура за признаване на представителност. Организациите на работниците и служителите и на
работодателите, които искат да бъдат признати
за представителни на национално равнище, могат да подават исканията си в деловодството на
Министерския съвет в срока по чл. 36, ал. 4 от
Кодекса на труда.
1119
25. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С190003-091-0000839/17.10.2019 г.
възлага на „Бе Ге Реал Консулт“ – ЕООД, с ЕИК
201241180 и адрес: Варна, ул. Д-р Басанович
№ 23, ет. 7, ап. 45, недвижими имоти с обща
площ 18 761 кв. м, както следва: 1. поземлен
имот, парцел с пл. № V-71, кв. 2, намиращ се
в Провадия, северна промишлена зона, с площ
по документи – 18 000 кв. м, придобит с акт за
държавна собственост № 600, издаден от Христо
Величков Белев на длъжност зав. държавни имоти
при Градски общински народен съвет – Провадия,
при граници: на изток – жп линия Варна – София, на запад – път за ТКЗС „Георги Димит
ров“, на север – ТКЗС „Георги Димитров“, на
юг – блок на ТКЗС „Георги Димитров“, и скица
№ 334/19.06.2011 г. на Община Провадия, ведно
със сгради, както следва: цех – производствен
обект, едноетажна масивна сграда със застроена
площ 600 кв. м, инв. № 7, година на построяване
(съгласно инвентарната книга) – 1979 г., конструкция – сглобяема; бояджиен цех – производствен
обект, едноетажна масивна сграда със застроена
площ 434 кв. м, инв. № 10, година на построяване
(съгласно инвентарната книга) – 1984 г., конструкция – сглобяема; цех пластмаси – производствен
обект, едноетажна масивна сграда със застроена
площ 583 кв. м, инв. № 11, година на построя
ване (съгласно инвентарната книга) – 1987 г.,
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конструкция – сглобяема; битовка – едноетажна
полумасивна сграда със застроена площ 368 кв. м,
инв. № 4, година на построяване (съгласно инвентарната книга) – 1993 г., конструкция – дървена,
сглобяема; сграда със заслон – едноетажна масивна сграда със застроена площ 1110 кв. м, инв.
№ 5, година на построяване (съгласно инвентарната книга) – 1969 г., конструкция – сглобяема;
трафопост – за енергопроизводство, едноетажна
масивна сграда със застроена площ 96 кв. м, инв.
№ 6, година на построяване (съгласно инвентарната книга) – 1979 г., конструкция – монолитна,
ведно с БКТП 20/0,4 2 × 630, включващ уредби
Ср.Н, уредби НН и трансформатори – външно
ел. захранване от трафопост на електроразпределителното дружество до БКТП, състоящо се от
кабели Ср.Н 20 kV, кабели НН 0,4 kV, съгласно
разрешение за въвеждане в експлоатация; инструментална – производствен обект, едноетажна
масивна сграда със застроена площ 80 кв. м, инв.
№ 9, година на построяване (съгласно инвентарната книга) – 1983 г., конструкция – сглобяема с тух
лени стени; спомагателен корпус – производствен
обект, едноетажна масивна сграда със застроена
площ 486 кв. м, инв. № 12, година на построяване
(съгласно инвентарната книга) – 1991 г., конструкция – сглобяема; сграда-пропуск – за други производствени дейности, едноетажна масивна сграда
със застроена площ 34 кв. м, инв. № 14, година
на построяване (съгл асно инвентарната книга) – 1994 г., конструкция – монолитна; склад 1 –
производствен обект, едноетажна масивна сграда
със застроена площ 384 кв. м, година на построя
ва не (съгласно експер т на оценка) – 1984 г.,
конструкция – сглобяема; склад 2 – производствен обект, едноетажна масивна сграда със
застроена площ 420 кв. м, година на построяване
(съгласно експертна оценка) – 1984 г., конструкция – сглобяема; склад 3 – производствен обект,
едноетажна масивна сграда със застроена площ
300 кв. м, година на построяване (съгласно експертна оценка) – 1984 г., конструкция – сглобяема; сграда – помощно стопанство – за други
производствени дейности, едноетажна масивна
сграда със застроена площ 100 кв. м, година на
построяване (експертна оценка) – 1984 г., конструкция – монолитна; административна сграда – четириетажна масивна сграда с разгъната
застроена площ 1120 кв. м, година на построяване
(съгласно експертна оценка) – 1993 г., конструкция – сглобяема; хранителен блок – двуетажна
масивна сграда със застроена площ 450 кв. м и
разгъната застроена площ 900 кв. м, година на
построяване (съгласно експертна оценка) – 1993 г.,
конструкция – сглобяема; 2. празно място с пространство 400 кв. м, съставляващо имот с пл. № 72
извън регулационния план на Провадия – северна
промишлена зона, в местността Ярък тепе, при
граници: от двете страни улица и Керанка Сотирова по нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 22, том V, дело № 1264/1993 г.,
издаден от Янка Станева – районен съдия в Провадийския районен съд; 3. място с пространство
290 кв. м, съставляващо имот пл. № 76 в кв. 2 по
плана на северна промишлена зона на Провадия,
при граници: имоти с пл. № 71, 77 и 75, от които 250 кв. м са включени в парцел V в кв. 2 по
нотариален акт № 179, том І, дело № 274/1995 г.,
издаден от Янка Станева – районен съдия в
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Провадийския районен съд; 4. поземлен имот,
магазин със застроена площ – 71 кв. м, построен
в западната част на дворно място, парцел V-71 в
кв. 2 в северна промишлена зона на Провадия,
при граници на магазина: от четири страни – вът
решен двор, по нотариален акт за собственост
върху недвижим имот, придобит по давностно
владение, № 120, том І, рег. № 4359, дело № 500
от 2000 г., издаден от Илко Кънев – нотариус,
с район на действие Районния съд – Провадия,
вписан в Службата по вписванията – Провадия,
под № 194, том І от 19.10.2000 г.
1139
94. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, обявява конкурс за главен
асистент по 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) – един,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ,
бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“, ет. 2,
кабинет 205, тел.: 81 63 120 и 81 63 136.
1123
1. – Тех н и ческ и я т у н и верси т е т – Софи я,
обявява конкурс за Инженерно-педагогически
факултет в Сливен за главен асистент по професионално направление 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Механика на флуидите“ – един, за
нуждите на катедра „Механика, машиностроене и
топлотехника“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
979
88. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Инфекциозни болести“, за нуждите на Катед
рата по инфекциозни болести, паразитология и
тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф.
Иван Киров“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 17,
СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, Южен павилион,
ет. 2, Първо детско отделение – Ирина Целова,
от 7,30 до 14 ч., тел. 0878-943-463.
1042
89. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Педиатрия“, за нуждите на Катедрата по педиат
рия на база Клиника по детска гастроентерология
към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1606, бул. Акад.
Иван Гешов № 11, Личен състав на СБАЛДБ
„Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81-54-297.
1043
90. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Акушерство и гинекология“, за нуждите на
Катедрата по акушерство и гинекология на база
СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2 месеца от
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обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки – София 1431, ул. Здраве № 2, СБАЛАГ
„Майчин дом“, Катедра по акушерство и гинекология, ет. 1, стая № 113, тел. 02/9172376.
1044
91. – Медицинският университет – София,
Медицинск и факултет, обя вя ва кон к у рс за
един доцент в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биохимия“, за
нуждите на Катедрата по медицинска химия и
биохимия – сектор „Медицинска биохимия“ към
Медико-биологичен комплекс, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, ул. Здраве № 2,
ет. 3, стая 344, тел. 02/9172 656.
1045
92. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на Катедрата
по медицинска физика и биофизика със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1431, ул. Здраве
№ 2, ет. 4, стая 421, тел. 02/9172 789.
1046
93. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Оториноларингология“, за нуждите на Катедрата по УНГ
болести на база Клиника по УНГ болести към
УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1504, бул. Ген.
Данаил Николаев № 26, тел. 02/9432 139.
1047
94. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здраве
опазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, научна специалност „Патофизиология“,
за нуждите на Катедрата по патофизиология със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
ул. Здраве № 2, ет. 4, стая 456Б, тел. 02/9172 637.
1048
95. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, научна специалност „Образна
диагностика“, за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база Клиника по образна
диагностика към УМБАЛ „Александровска“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – София 1431,
бул. Г. Софийски № 1, секретариат на Катедрата
по образна диагностика от 8 до 14 ч., УМБАЛ
„Александровска“, тел. 02/9230 348.
1049
17. – Институтът по полимери при БАН –
София, обявява конкурс за доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери
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и полимерни материали) – един, за лаборатория
„Полимери със спрежение“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 103 А, тел. 979 22 09.
975
142. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
конкурс за академична длъжност главен асистент
по професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, научна специалност
„Обща, висша и приложна геодезия“, за нуждите на
департамент „Геодезия“ – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института – София
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, тел. 02/979 3322.
1050
6. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Драгоево, община
Велики Преслав – 2 334 0.11.2 4 8 , 2 334 0.13.2 4 8 ,
23340.13.761, 23340.17.5, 23340.17.9, 23340.17.265,
23340.17.346, 23340.17.621, 23340.18.1, 23340.18.2,
2334 0.18.3, 2334 0.18.4, 2334 0.18.5, 2334 0.18.7,
23340.18.8, 23340.18.209, 23340.18.258, 23340.20.2,
23340.20.3, 23340.20.260, 23340.20.264, 23340.21.1,
23340.22.263, 23340.29.1, 23340.29.2, 23340.29.800,
23340.31.273, 23340.31.280, 23340.31.341, 23340.31.669,
23340.36.346, 23340.39.18, 23340.39.19, 23340.39.336,
23340.39.341, 23340.40.4, 23340.40.345, 23340.49.347,
23340.57.646, 23340.58.5, 23340.58.337, 23340.58.644,
23340.59.2, 23340.59.59, 23340.59.60, 23340.59.66,
23340.59.67, 23340.59.75, 23340.59.334, 23340.59.382,
23340.59.620, 23340.62.383, 23340.62.643, 23340.62.726,
23340.63.2, 23340.63.4, 23340.72.306, 23340.73.213,
23340.73.347, 23340.73.349, 23340.75.4, 23340.75.434,
23340.78.13, 23340.78.14, 23340.78.353, 23340.90.24,
23340.90.25, 23340.90.400, 23340.91.398, 23340.93.417,
23340.96.430, 23340.96.910, 23340.105.21, 23340.105.24,
23340.105.39, 23340.105.40, 23340.105.430, 23340.105.466,
23340.105.648, 23340.106.27, 23340.106.28, 23340.106.29,
2 3 3 4 0 .10 6 . 3 5 , 2 3 3 4 0 .10 6 . 6 5 4 , 2 3 3 4 0 .110 . 417,
2 33 4 0 .110 .4 45, 2 33 4 0 .110 . 62 9, 2 33 4 0 .11 2 .4 01 ,
23340.112.417, 23340.134.1, 23340.141.34, 23340.141.61,
23340.141.62, 23340.141.63, 23340.141.178, 23340.141.436,
2 33 4 0 .141. 47 3 , 2 33 4 0 .141. 474 , 2 33 4 0 .141. 47 7,
2 33 4 0 .141. 5 0 5, 2 33 4 0 .141. 5 8 9, 2 33 4 0 .141. 6 59,
23340.143.25, 23340.143.26, 23340.150.676, 23340.154.909,
2 33 4 0 .1 5 4.91 2 , 2 33 4 0 .1 55. 58 9, 2 33 4 0 .1 55.6 6 0 ,
23340.155.743, 23340.155.905, 23340.157.3, 23340.158.589,
2 33 4 0 .1 58 . 6 33 , 2 33 4 0 .169. 57 9, 2 33 4 0 .169. 58 9,
23340.169.742, 23340.170.1, 23340.170.556, 23340.173.1,
23340.179.7, 23340.179.8, 23340.179.9, 23340.179.10,
2 3 3 4 0 .17 9. 5 8 9, 2 3 3 4 0 .17 9. 59 0 , 2 3 3 4 0 .18 0 . 2 3 ,
23340.180.24, 23340.180.32, 23340.180.33, 23340.180.34,
23340.180.36, 23340.180.37, 23340.180.38, 23340.180.579,
2 33 4 0.18 0. 58 0 , 2 33 4 0.18 0. 589, 2 33 4 0.18 0. 59 0 ,
23340.181.1, 23340.181.2, 23340.194.1, 23340.194.690,
2 3 3 4 0 . 2 0 5 . 417, 2 3 3 4 0 . 2 0 5 . 6 8 9, 2 3 3 4 0 . 2 0 8 .1 ,
2 33 4 0.2 0 8.2 52 , 2 33 4 0.2 0 8.2 53, 2 33 4 0.2 0 8.2 54,
23340.208.348; за с. Златар, община Велики Преслав – 30942.101.17, 30942.102.31, 30942.102.48,
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30942.102.60, 30942.102.62, 30942.102.63, 30942.102.14,
30942.102.37, 30942.331.75, 30942.333.4, 30942.333.5,
30942.333.6, 30942.333.7, 30942.333.8, 30942.333.108,
30942.333.991, 30942.334.11, 30942.334.12; за с. Миланово, община Велики Преслав – 48132.201.63,
48132.216.25, 48132.216.57, 48132.216.58, 48132.216.62,
48132.216.64; за с. Мокреш, община Велики Преслав – 48862.2.7, 48862.2.8, 48862.2.11, 48862.2.33,
48862.13.1, 48862.14.36, 48862.14.205, 48862.15.41,
48862.15.128, 48862.15.199, 48862.19.1; за с. Суха
река, община Велики Преслав – 70278.193.129,
7 0 2 78 .19 3.1 35, 7 0 2 78 .19 3. 2 71 , 7 0 2 78 . 319.119,
70278.323.2, 70278.323.24, 70278.323.26, 70278.323.102,
7 0 2 78 . 32 3.1 31, 7 0 2 78 . 32 3.1 58 , 7 0 2 78 . 32 3.1 59,
70278.334.107, 70278.334.167, 70278.336.68, 70278.337.1,
70278.337.2, 70278.337.256, 70278.339.64, 70278.339.120,
7 0 2 78 . 357.10 4 , 7 0 2 78 . 357.10 5, 7 0 2 78 . 357.11 3 ,
70278.357.121, 70278.357.122; за с. Имренчево, община Велики Преслав – 32723.8.125, 32723.8.753,
32723.13.3, 32723.13.121, 32723.13.297, 32723.14.22,
32723.14.23, 32723.17.1, 32723.17.120, 32723.17.236,
32723.19.2, 32723.19.13, 32723.19.14, 32723.19.116,
32723.19.151, 32723.20.224, 32723.20.319, 32723.21.17,
32723.21.137, 32723.23.2, 32723.79.1, 32723.79.2,
3 2 7 2 3 .10 2 . 3 0 3 , 3 2 7 2 3 .10 4 .1 5 8 , 3 2 7 2 3 .10 7. 8 9,
32723.107.130, 32723.107.323, 32723.108.1, 32723.108.61,
32723.109.268, 32723.110.1, 32723.110.2, 32723.110.3,
32723.111.69, 32723.112.270; за с. Кочово, община
Велики Преслав – 39133.2.58, 39133.22.1, 39133.22.2,
39133.22.4, 39133.22.5, 39133.22.6, 39133.22.7,
39133.22.8, 39133.22.10, 39133.22.11, 39133.22.12,
39133.22.13, 39133.22.14, 39133.22.15, 39133.22.16,
39133.22.17, 39133.22.19, 39133.22.20, 39133.22.53,
39133.22.54, 39133.25.147, 39133.25.148, 39133.26.1,
39133.26.2 , 39133.26.3, 39133.26.4, 39133.26.5,
39133.26.6, 39133.26.7, 39133.26.8, 39133.26.10,
39133.26.11, 39133.26.12, 39133.26.13, 39133.26.14,
39133.26.15, 39133.26.16, 39133.26.17, 39133.26.198,
39133.27.1, 39133.27.2 , 39133.27. 5, 39133.27.6,
39133.27.7, 39133.27.9, 39133.27.11, 39133.27.12,
39133.27.13, 39133.27.14, 39133.27.15, 39133.27.16,
39133.27.17, 39133.27.206, 39133.29.1, 39133.29.2,
39133.29.3, 39133.29.4, 39133.29.5, 39133.29.10,
39133.29.11, 39133.29.12, 39133.29.32, 39133.29.52,
39133.29.58, 39133.29.59, 39133.29.61, 39133.29.62,
39133.29.63, 39133.29.68, 39133.29.69, 39133.29.70,
39133.29.80, 39133.29.81, 39133.29.86, 39133.29.87,
39133.29.88, 39133.29.89, 39133.30.1, 39133.30.13,
39133.30.134, 39133.30.138, 39133.30.140, 39133.30.157,
39133.31.128, 39133.31.135, 39133.31.136, 39133.31.137,
39133.32.1, 39133.32.262, 39133.32.263, 39133.35.34,
39133.35.55, 39133.35.56, 39133.35.88, 39133.35.89,
39133.35.90, 39133.35.93, 39133.35.163, 39133.35.263,
39133.35.264, 39133.35.265, 39133.35.303, 39133.35.304,
39133.35.315, 39133.35.316, 39133.35.317, 39133.35.403,
39133.35.404, 39133.35.405, 39133.35.406, 39133.35.407,
39133.35.414, 39133.36.52, 39133.36.67, 39133.36.75,
39133.36.76, 39133.36.77, 39133.36.78, 39133.36.79,
39133.36.112, 39133.36.231, 39133.36.258, 39133.36.279,
39133.40.1, 39133.40.5, 39133.40.32, 39133.40.33,
39133.40.42, 39133.40.43, 39133.40.44, 39133.40.45,
39133.40.46, 39133.40.47, 39133.40.48, 39133.40.49,
39133.40.120, 39133.40.123, 39133.41.2, 39133.41.3,
39133.41.4, 39133.41. 5, 39133.41.6 , 39133.41.7,
39133.41.8, 39133.41.9, 39133.41.10, 39133.41.11,
39133.41.13, 39133.41.121, 39133.41.151, 39133.42.31,
39133.100.1, 39133.100.125, 39133.100.126, 39133.100.127,
39133.100.131, 39133.101.124, 39133.103.1, 39133.103.203,
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39133.199.6, 39133.199.162, 39133.900.12; за с. Мостич,
община Велики Преслав – 49148.20.91, 49148.20.97,
49148.22.1, 49148.22.78, 49148.23.26, 49148.23.27,
49148.23.68, 49148.23.116, 49148.25.98, 49148.28.89,
49148.28.176, 49148.74.61, 49148.74.65, 49148.74.77,
49148.74.92, 49148.74.94, 49148.74.95, 49148.74.96,
49148.74.99, 49148.76.113, 49148.200.5, 49148.200.6,
49148.200.64, 49148.200.66, 49148.900.1, 49148.901.1;
за с. Троица, община Велики Преслав – 73170.2.40,
73170.6.2, 73170.6.3, 73170.6.4, 73170.6.5, 73170.6.6,
73170.6.92, 73170.6.110, 73170.6.111, 73170.7.35,
73170.7.61, 73170.7.102 , 73170.7.137, 73170.10.1,
73170.10.120, 73170.10.124, 73170.10.130, 73170.22.152,
73170.22.164, 73170.23.13, 73170.23.14, 73170.23.155,
73170.26.168, 73170.26.179, 73170.27.166, 73170.27.167,
73170.2 8.4, 73170.2 8.5, 73170.2 8.6, 73170.2 8.7,
73170.28.185, 73170.28.187, 73170.28.189, 73170.29.1,
73170.29.2, 73170.29.3, 73170.29.5, 73170.29.6, 73170.29.7,
73170.29.8, 73170.29.9, 73170.29.10, 73170.29.11,
73170.29.20, 73170.29.21, 73170.29.22, 73170.29.26,
73170.29.28, 73170.29.29, 73170.29.30, 73170.29.31,
73170.29.32, 73170.29.33, 73170.29.34, 73170.29.35,
73170.29.36, 73170.29.180, 73170.29.181, 73170.29.183,
73170.29.184, 73170.30.1, 73170.30.2, 73170.30.3,
73170.30.24, 73170.30.25, 73170.31.190, 73170.32.190,
73170.37.1, 73170.37.2, 73170.37.10, 73170.37.11,
73170.37.199, 73170.37.201; за с. Осмар, община Велики Преслав – 54273.23.8, 54273.23.9, 54273.27.26,
54273.28.29, 54273.33.25, 54273.33.101, 54273.33.102,
54273.108.225, 54273.109.4, 54273.120.118, 54273.138.142,
54273.143.2, 54273.145.1, 54273.145.144, 54273.150.75,
5 4 2 7 3 .1 5 0 .7 6 , 5 4 2 7 3 .1 5 0 .1 53 , 5 4 2 7 3 .1 5 0 .18 0 ,
54273.210.209, 54273.210.215, 54273.247.1, 54273.247.2,
54273.270.10, 54273.270.11, 54273.270.12, 54273.270.13,
54273.270.14, 54273.270.15, 54273.270.17, 54273.270.262,
54273.270.272, 54273.270.364, 54273.273.3, 54273.273.4,
54273.273.269, 54273.273.283, 54273.274.1, 54273.274.2,
54273.274.4, 54273.276.5, 54273.276.6, 54273.276.272,
54273.277.1, 54273.277.3, 54273.277.5, 54273.293.297,
5 4 2 7 3 . 2 9 9. 3 0 2 , 5 4 2 7 3 . 3 4 0 . 2 5 , 5 4 2 7 3 . 3 4 0 . 2 6 ,
54273.340.321, 54273.400.321; за с. Хан Крум, община Велики Преслав – 78210.5.1, 78210.5.20, 78210.6.53,
78210.7.119, 78210.7.177, 78210.8.1, 78210.8.2, 78210.8.3,
78210.8.4, 78210.8.6, 78210.8.7, 78210.8.8, 78210.8.9,
78210.8.10, 78210.8.26, 78210.8.30, 78210.9.1, 78210.9.33,
78210.10.1, 78210.10.3, 78210.11.25, 78210.11.41,
78210.11.47, 78210.11.52, 78210.12.1, 78210.12.29,
78210.13.10, 78210.13.159, 78210.13.163, 78210.13.164,
78210.13.178, 78210.13.180, 78210.14.6, 78210.14.7,
78210.14.15, 78210.14.39, 78210.14.53, 78210.14.60,
78210.14.61, 78210.14.64, 78210.14.65, 78210.14.66,
78210.15.83, 78210.19.84, 78210.19.85, 78210.19.86,
78210.19.88, 78210.19.89, 78210.19.90, 78210.19.92,
78210.19.102, 78210.19.105, 78210.19.114, 78210.19.115,
78210.19.181, 78210.19.182, 78210.20.1, 78210.21.2,
78210.21.3, 78210.21.4, 78210.21.108, 78210.21.110,
78210.21.111, 78210.21.113, 78210.21.116, 78210.24.118,
78210.24.122, 78210.24.124, 78210.25.1, 78210.25.28,
78210.26.140, 78210.26.141. Проектите за изменение
се намират в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Шумен. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и
да изразят писмено становище с представяне на
доказателства.
1219
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25. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) за
създаване на нова улица от о.т. 23 през о.т. 23в
– о.т. 23г – о.т. 23д – о.т. 23е до о.т. 23ж, заличаване на кв. 5 и създаване на нови кв. 5 и кв. 5а,
м. С. Бистрица, създаване на нова задънена
улица от о.т. 23а до о.т. 23б; изменение на план
за регулация (ИПР) за УПИ ІV-1636, УПИ V-522
и УПИ VІ-521, нов кв. 5, м. С. Бистрица, и план
за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04234.6968.3415 и
04234.6968.3416 и образуване на нови УПИ ХХІІ3415 – „за ЖС“, УПИ ХХІІІ-3416 – „за ЖС“, и
УПИ ХХІV-3416 – „за ЖС“, в нов кв. 5, м. С.
Бистрица. Проектът е изложен в район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Панчарево“.
1187
3. – Община Ботевград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 37 от
19.12.2019 г. на Общинския съвет – Ботевград,
е одобрен п роек т за под робен уст ройст вен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за разпределителен газопровод до в.з. Лозята, с. Трудовец,
касаещ газопроводно трасе, минаващо през имоти
с № 73256.563.175, 73256.27.127 и 73256.563.174 по
КККР на с. Трудовец, община Ботевград (пред
ходни номера на имотите 000123, 000127 и 000133
по КВС на с. Трудовец), съгласно приложената
графична част; одобрява проект за план-схема
към подробен устройствен план за „Газификация
на в.з. Лозята, с. Трудовец“ съгласно приложената графична част. Проектът е изложен в отдел
„ТСУ“ в сградата на общината. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по одобрените проекти
чрез Община Ботевград до Административния
съд – София област.
1147
2. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 3-17 от
27.11.2019 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за трасе на довеждащ водопровод от УПИ I-2 (ПИ 07079.827.49 по КК на
гр. Бургас) до УПИ I-119 (ПИ с идентификатор
07079.827.119 по КК на гр. Бургас), кв. Долно
Езерово, гр. Бургас, в територия извън съществуващите регулационни граници на населеното
място в предвиденото разширение в устройствена
зона 1/Пп съгласно ОУП на гр. Бургас. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Бургас, пред
Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1179
3. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 3-15 от
27.11.2019 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
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е одобрен подробен устройствен план – план
за улична регулация (ПУП – ПУР) за трасе на
обслужващa улицa за осигуряване на достъп до
ПИ с идентификатори 07079.2.556, 07079.2.557,
07079.2.560, 07079.2.2446, 07079.2.663, 07079.2.664,
07079.2.665, 07079.2.666 по КК на гр. Бургас, местност Вълчи връх (бивша Курт тепе) и местност
Дванадесетте (бивша Оникилика), землището на
гр. Бургас, в границите на с. о. Бизнес-парк 1. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Бургас, пред
Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
1180
10. – Община гр. Бяла, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
обект: „Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от
км 0+400 до км 76+200, в землищата на с. Стърмен, гр. Бяла, с. Полско Косово и с. Пейчиново,
община Бяла“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с предложения проект в сградата на
общинската администрация – Бяла, пл. Екзарх
Йосиф І № 1, стая 105, и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Бяла.
1181
519. – Община Две могили на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, участъци
„Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от км 0+400
до км 76+200, в землището на гр. Две могили,
община Две могили. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с предложения проект в сградата
на Община Две могили и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1163
2. – Община Девин на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 7 от
18.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Девин,
е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР
(подробен устройствен план – план за регулация) за част от УПИ I-171, 177, 174 в кв. 31, част
от УПИ-I – озеленяване и плевни, и част от
УПИ VI – озеленяване и плевни, в кв. 30, промяна на УР (улична регулация) от о.т. 145 през
о.т. 144, о.т. 143 до о.т. 142 и обособяване на ново
УПИ III-177, кв. 31 (в рамките на имот пл. № 177)
по плана на с. Гьоврен. Решението подлежи на
обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Девин пред Административния
съд – Смолян, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
1124
3. – Община Девин на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 10 от
18.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Девин, е
одобрен проект за ПУП – парцеларен план за
изграждане на обект „Реконструкция на рибен
проход на МВЕЦ „Гашня – 2003“, в м. Гашня,
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с. Селча, община Девин. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Девин пред Административния
съд – Смолян, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
1125
2. – Общ и на Ива й ловг ра д на основа н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 167 от 23.12.2019 г. на Общинския съвет – Ивайловград, е одобрено изменението на ПУП – ПР
(подробен устройствен план – план за регулация)
на предвидената улица, свързваща ул. Възрожденска с ул. Строителни войски, от о.т. 28, 605,
560, 561 до о.т. 6а, покрай квартали 25, 25а, 28
и 28а по ПУП на Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024,
община Ивайловград, област Хасково. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 ЗУТ чрез Община Ивайловград пред Административния съд – Хасково, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1149
17. – Община Любимец на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 27 от
23.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Любимец, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект „Външен електропровод за захранване на поземлен имот (ПИ)
с идентификатор 14787.148.19, местност Азмака,
по кадастралната карта (к.к.) на с. Георги Добрево, община Любимец“. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
чрез Община Любимец пред Административния
съд – Хасково, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
1126
4. – Община гр. Нова Загора, област Сливен,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че на основание Решение № 56
от 16.01.2020 г. на Общинския съвет – гр. Нова
Загора, е одобрен ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Кабелна линия 1 kV за външно елект
розахранване на ПИ 04635.66.289 (стар 000289)
и ПИ 04635.66.327 (стар 000327) по КККР на
с. Богданово, община Нова Загора“, с който се
засягат ПИ 04635.66.283, 04635.66.260 по КККР на
с. Богданово, община Нова Загора. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Нова Загора
до Административния съд – Сливен.
1148
11. – Община Перущица на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 11 от
30.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Перущица,
е одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за създаване устройствен
режим на застроена територия, кв. 49 – стар,
кв. 130 – нов, и част от кв. 105 – нов, по регулационния план на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив. Решението подлежи на
обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ чрез
Община Перу щица пред А дминистративни я
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
1051
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1. – Община Пещера на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – ПЗ за промяна предназначението на
поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643, с
площ от 26 957 кв. м по КККР на гр. Пещера в
местност Луковица и отреждането му в урбанизирана територия – за жилищно застрояване, като
се обособят 67 самостоятелни урегулирани имота
за сметка на поземлен имот с идентификатор
56277.3.1643, разположени в 9 нови квартала със
съответните обслужващи улици. Справки относно
изработения проект могат да бъдат направени
в сградата на общинска администрация, ет. 2,
стая 8. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
1095
58. – 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 обекти: „Нов уличен водопровод ∅ 110 и външно електрозахранване с кабел
20 kV за захранване на ПИ с ИД 06077.10.487 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Браниполе, община „Родопи“, попадащи в
землищата на с. Браниполе, община „Родопи“, и
гр. Пловдив, община Пловдив (в частта, попадаща
в землището на с. Браниполе, община „Родопи“).
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения проект за ПУП – ПП в сградата
на Община „Родопи“ и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
1129
2. – Община Правец на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 37 от
20.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Правец,
е одобрен проектът за изменение на подробния
устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) и план за регулация и застрояване
(ПРЗ) на гр. Правец, община Правец, Софийска
област, за части от квартали № 118, 119 и 143 по
действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, по зелени, кафяви и лилави линии,
щрихи и надписи в съответствие с отразеното в
графичната част и описаното в текстовата част на
документацията с предвиждания, както следва:
1. В частта изменение на ПУП – ПУР и ПУП – ПР
– терен за пешеходна и велоалея (с формирана
обща площ за пешеходна и велоалея – 3190 кв. м)
по действащите подробни устройствени планове
на гр. Правец, включващ част от озеленяването
в кв. 118 с площ 678 кв. м, от резервен терен в
кв. 119 с площ 525 кв. м и част от УПИ ІІІ – за
животновъдна ферма, в кв. 119 с площ 1987 кв. м;
– отпадане на нереализирана улица (площ
3486 кв. м) между квартали 119 и 134, определена
с о.т. 31-65-77-95-105-116-121-120-118-109-106-52-4837-24а;
– отпадане на предви ж дането за к в. 134,
като теренът се включва в кв. 119 и се ново
образува УПИ IV – за производствена дейност,
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о т обедин яванет о на терена о т о т па дна лата улица, УПИ VII – за производствена дейност, УПИ VIII – за производствена дейност,
УПИ IX – за производствена дейност, от съществуващия кв. 119 и УПИ I – за производствена
дейност, УПИ II – за производствена дейност, и
УПИ III – за производствена дейност, от предвидения за отпадане кв. 134 по плановете на Правец;
– ново отреждане на УПИ III – за животновъдна ферма и производствена дейност, в кв. 119
по действащите подробни устройствени планове
на гр. Правец, община Правец, област София;
– новообразуване на УПИ V – за техническа
инфраструктура в кв. 119, Правец;
– отреждане за ресторант на УПИ I в кв. 143
по действащите подробни устройствени планове
на гр. Правец, община Правец, област София;
– отреж дане за допълнително у рег улиране – предимно производствена дейност на терена за допълнително урегулиране в кв. 143 по
действащите подробни устройствени планове на
гр. Правец, община Правец, област София;
– отреждане на УПИ І – резервен терен за
общественообслужващи дейности и озеленяване от резервния терен в кв. 118 по действащите
подробни устройствени планове на гр. Правец,
община Правец, област София.
2. В частта изменение на ПУП – ПЗ
За УПИ III и IV, кв. 119, и УПИ I, II и III,
кв. 143 – при спазване на действащите нормативи
за устройствена зона Пп – Предимно производствена зона, а именно:
плътност на застрояване 	 – макс. 75 %;
интензивност на застрояване	 – макс. 2,3;
озеленяване 	 – мин. 25 %;
максимална височина 	 – макс. 10 м.
За „Резервен терен“ – при спазване на действащите нормативи за устройствена зона Оо – Зона
за общественообслужващи дейности и озеленяване, а именно:
плътност на застрояване 	 – макс. 40 %;
интензивност на застрояване	 – макс. 1,2;
озеленяване 	 – мин. 60 %;
максимална височина 	 – макс. 10 м.
Решението подлежи на обжалване съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Правец
пред Административния съд – Софийска област,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
1131
6. – Община Свиленград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 41 от
20.12.2019 г. на Общинския съвет – Свиленград,
е одобрен п роек т за под робен уст ройст вен
план – план за улична и дворищна регулация на
кадастрални райони 59183.51, 59183.66, 59183.67,
59183.68, 59183.69, 59183.71 и 59183.81 по КК на
землище с. Пъстрогор, община Свиленград. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ чрез Община Свиленград пред
Административния съд – Хасково, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
1121
7. – Община Свиленград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 43 от
20.12.2019 г. на Общинския съвет – Свиленград,
е одобрен п роек т за под робен уст ройст вен
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план – план за регулация и застрояване, като
ПИ с идентификатор 65677.479.1368 по КК на
гр. Свиленград се урегулира в УПИ І, кв. 369,
м-ст Лозенски път, и се отреди „За жилищни
нужди“ и изменение на ПУП – ПУР (подробен
устройствен план – план за улична регулация) на
кв. 369, м-ст Лозенски път, Свиленград, като се
предвиди улица – тупик с о.т. 2512а – о.т. 2516б
за осигуряване на достъп до новообразувания
урегулиран поземлен имот. Решението подлежи
на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
чрез Община Свиленград пред Административния
съд – Хасково, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
1122
12. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 3,
ЛОТ 3.1 от км 359+068 = км 359+483.52 от ЛОТ 2
до км 376+000 и център за управление с временна
връзка с път I-1, одобрен със Заповед № РД-02-15163 от 4.12.2015 г., поправена със Заповед № РД02-15-44 от 3.06.2016 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството, за
въздушна електропроводна линия „Тунела“ 20 kV
от км 369+320 до км 370+260 на територията на
с. Градево, община Симитли, област Благоевград.
Проектът е на разположение в техническия отдел
в сградата на ОбА – Симитли. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Симитли.
1130
84. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
с Решение № 66 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
30.12.2019 г., протокол № 4, е одобрен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Външно електрозахранване на жилищна сграда
на Весела Цолова в поземлен имот 67653.78.46 в
гр. Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори 67653.78.413 и 67653.78.40.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да обжалват решението пред Административния
съд – Смолян, чрез Общинския съвет – гр. Смолян, бул. България № 12.
1084
85. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
с Решение № 67 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на
30.12.2019 г., протокол № 4, е одобрен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Външна канализация към жилищна сграда в
поземлен имот 67653.131.12, УПИ V-131.12, кв. 131
по плана на гр. Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори
67653.131.12, 67653.131.460, 67653.37.461, 67653.37.453
и 67653.134.455. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от
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ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския
съвет – гр. Смолян, бул. България № 12.
1085
10. – Община Созопол на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 49 от
20.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Созопол, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на тласкател от проектно
КПС „Червенка-1“ DN125 PE до изливна шахта на
главен колектор към проектно КПС „Червенка-2“,
с трасе и сервитут в части от ПИ с идентификатори 81178.7.28, 81178.41.87, 81178.41.88, 81178.41.110,
81178.41.111, 81178.41.112, 81178.41.113, 81178.41.235,
81178.41.236, 81178.41.984, 81178.41.985, 81178.41.996,
81178.41.999 по КК на гр. Черноморец. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ чрез Община Созопол пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
1132
11. – Община Созопол на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 50 от
20.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Созопол, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на тласкател от проектно
КПС „Червенка-2“ до изливна шахта от изграден
колектор „Черноморец“, община Созопол“, с
трасе и сервитут в части от ПИ с идентификатори 81178.6.91, 81178.6.93, 81178.6.103, 81178.6.104,
81178.6.211, 81178.6.212, 81178.6.213, 81178.6.214,
81178.6.419, 81178.6.575, 81178.6.611, 81178.6.613,
81178.6.614, 81178.6.615, 81178.6.616, 81178.6.617,
81178.6.618, 81178.6.623, 81178.8.42, 81178.8.110,
81178.8.114, 81178.8.116, 81178.8.149, 81178.8.150,
81178.8.151, 81178.8.152, 81178.8.171, 81178.8.176,
81178.8.177, 81178.8.178, 81178.8.179, 81178.8.191,
81178.8.224, 81178.41.282, 81178.41.283, 81178.41.314,
81178.41.316, 81178.41.318, 81178.41.320, 81178.41.322,
81178.41.324, 81178.41.326, 81178.41.327, 81178.41.328,
81178.41.329, 81178.41.330, 81178.41.987, 81178.41.999
по КК на гр. Черноморец. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Созопол пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
1133
12. – Община Созопол на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 51 от
20.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Созопол, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Външно ел. захранване на поземлени
имоти: 40124.134.220, 40124.134.79, 40124.134.189,
4 01 2 4 .1 3 4 .18 4 , 4 01 2 4 .1 3 4 .17 3, 4 01 2 4 .1 3 4 .169,
4 01 2 4 .1 3 4 .142 , 4 01 2 4 .1 3 4 .1 2 2 , 4 01 2 4 .1 3 4 .9 4 ,
40124.134.129, 40124.134.101, 40124.134.85, 40124.134.52
и 40124.134.70“, в зоната по § 4, землище с. Крушевец, община Созопол, с трасе в обхват на части
от поземлени имоти: 40124.134.220, 40124.134.79,
4 01 2 4.1 3 4.18 9, 4 01 2 4.1 3 4.18 4 , 4 01 2 4.1 3 4.17 3,
4 01 2 4.1 3 4.169, 4 01 2 4.1 3 4.142 , 4 01 2 4.1 3 4.1 2 2 ,
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4 01 2 4 .1 3 4 .9 4 , 4 01 2 4 .1 3 4 .1 2 9, 4 01 2 4 .1 3 4 .101 ,
40124.134.85, 40124.134.52 и 40124.134.70, земеделска
земя, общинска собственост, зона по § 4 от ПЗР
на ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, община Созопол. Решението подлежи на обжалване съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Созопол
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
1134
240. – Община гр. Стамболийск и, област
Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за строеж обект „Главен довеждащ
канализационен колектор от с. Куртово Конаре
до ПСОВ – Стамболийск и“ в землищата на
с. Куртово Конаре и с. Йоаким Груево, община
Стамболийски, област Пловдив. Заинтересуваните
лица могат да се запознаят със съдържанието на
проекта в отдел „УТ“ в Община Стамболийски
и при несъгласие на основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1164
2. – Община Съединение на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 2, взето с протокол № 2
от 22.01.2020 г. на Общинския съвет – гр. Съединение, е одобрен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за „Водопровод от съществуващ уличен водопровод в южния
край на с. Неделево до ПИ 51305.24.22, местността Шойкова могила, по КК на с. Неделево“,
придружен от схема по част: „Водоснабдяване и
канализация“. Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
1100
2. – Община Трън на основание чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че с Решение № 10 от 31.01.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Трън, е направено
допълнение на Решение № 6 от 31.01.2018 г. (ДВ,
бр. 16 от 2018 г.), с което е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Реконструкция на довеждащ
водопровод за гр. Трън от преходен до напорен
резервоар V=2000 m 3“, в землищата на с. Банкя
и гр. Трън, като на ред пети след имот пореден
№ 527015 се добавя имот № 527010 съгласно допълненията по проекта. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
1146
1. – Община с. Ветрино, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че със Заповед № РД-02-15-177
от 1.10.2019 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството е разрешено на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, да изработи проект за
ПУП – ПЗ и ПУП – ПП входно-изходен шлейф,
пътен достъп и външни връзки електрозахранване
(основно и резервно), водопровод и канализация,
свързани с етап: „Компресорна станция „Нова
Провадия“ към обект: „Разширяване на газо
преносната инфраструктура на „Булгартранс
газ“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“,
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на територията на землищата на гр. Провадия,
с. Петров дол, с. Златина, община Провадия, и
на с. Ветрино, община Ветрино, област Варна.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания към
Община Ветрино по проекта.
1135
1. – Община с. Медковец, област Монтана, на
основание чл. 128, ал. 1, 2 и 5 от ЗУТ съобщава, че
с издадена Заповед № РД-02-15-203 от 14.11.2019 г.
на зам.-министъра на регионалното развитие и
благоустройството е разрешено изработване на
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за две нови въздушни
електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап „Компресорна станция (КС)
„Расово“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“. За трасетата на
въздушните линии, минаващи през землището
на с. Расово, е разработен ПУП – парцеларен
план. Проектът е на разположение в Община
Медковец. В едномесечен срок от обнародването 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 – парцеларен план до общинската администрация – Медковец, област Монтана.
1094
3. – Община с. Сатовча, област Благоевград,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 26 от 6.01.2019 г. на Общинския съвет – с. Сатовча, е одобрен подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Електропровод
за външно електрическо захранване и трафопост“
до поземлен имот № 074037, местност Долни
Банян, землище с. Долен. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Сатовча пред Административния
съд – Благоевград, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1067

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Бургас, против Наредбата
за пожарна безопасност на територи ята на
община Созопол, приета с решение № 1047 от
протокол № 36 от 23.03.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Созопол. По оспорването е образувано адм. дело № 95/2020 г. Всеки, който има
правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
1128
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Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
обявява, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Бургас, с който се оспорва
Наредбата за пожарната и аварийна безопасност“
на територията на община Айтос. По подадения
протест е образувано адм. дело № 3180/2019 г.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 12.03.2020 г. от 10 ч.
1171
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
обявява, че е подаден протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Бургас, с който се оспорва Наредбата за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Карнобат от
27.05.2004 г. По подадения протест е образувано
адм. дело № 3179/2019 г. Делото е насрочено за
разглеждане в съдебно заседание на 12.03.2020 г.
от 10 ч.
1172
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжна
прокуратура – Бургас, на Наредбата за пожарната
безопасност на територията на община Камено,
приета с Решение на Общинския съвет – гр. Камено, по т. 5 по протокол № 40 от 27.11.2014 г.
в цялост. По оспорването е образувано адм. д.
№ 140/2020 г. по описа на Административния
съд – Бургас, което е насрочено за 5.03.2020 г.
от 10,30 ч.
1226
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 185 и сл. от АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор в Окръжна
прокуратура – Велико Търново, против Наредбата
за осигуряване на „Пожарната безопасност и защита на населението“ на територията на община
Велико Търново, приета с Решение № 323 по
протокол № 28 от 11.09.2008 г. на Общинския съвет – гр. Велико Търново, с искане за обявяването
є за нищожна като издадена от некомпетентен
орган или отмяната є като незаконосъобразна
поради приемането є при съществени процесуални нарушения. Образувано е адм. д. № 69/2020 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
27.03.2020 г. от 9,30 ч.
1178
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е
постъпил протест от заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново,
против Наредбата за осигуряване на пожарната
безопасност и защита на населението на територията на община Горна Оряховица, приета с
Решение № 254 от 27.09.2012 г. по протокол № 19
от същата дата на Общинския съвет – гр. Горна
Оряховица. Твърди се нищожност на посочената
наредба, като издадена без нормативен акт от
по-висока степен, на общинския съвет да е възложена съответната компетентност. Алтернативно
се поддържа незаконосъобразност на наредбата
в нейната цялост поради приемането є при допуснати съществени процесуални нарушения.
Образувано е адм. д. № 64/2020 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. За-
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интересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 20.03.2020 г. от 9,30 ч.
1182
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор в Окръжната
прокуратура – Велико Търново, против Наредбата за осигуряване на пожарната безопасност
и защита на населението на територията на
община Стражица, приета с Решение № 607 по
протокол № 54 от 28.01.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Стражица, с искане за прогласяване
на нейната нищожност. Образувано е адм. д.
№ 60/2020 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването до
първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 20.03.2020 г. от 9,30 ч.
1106
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на окръжен прокурор в
Окръжна прокуратура – Велико Търново, с искане да се обяви за нищожна, респ. отмени като
незаконосъобразна, Наредбата за пожарната без
опасност и защита на населението на територията
на община Павликени, приета с Решение № 223
на Общинския съвет – гр. Павликени, взето по
протокол № 24 от 18.12.2008 г. Образувано е адм.
дело № 61/2020 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването или да
встъпят като страна в производството на основание
чл. 189, ал. 2 от АПК до първото съдебно заседание. Делото е насрочено за 20.03.2020 г. от 10 ч.
1107
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на заместник окръжния
прок у рор в Окръж на прок у рат у ра – Велико
Търново, против Наредбата за осигуряване на
пожарната безопасност на населението на територията на община Лясковец, приета с Решение
№ 64 на Общинския съвет – гр. Лясковец, взето
по протокол № 9 от 29.03.2012 г. Образувано е адм.
дело № 57/2020 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни
могат да се присъединят към оспорването или да
встъпят като страна в производството на основание
чл. 189, ал. 2 от АПК до първото съдебно заседание. Делото е насрочено за 20.03.2020 г. от 10 ч.
1108
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от заместник окръжния
прокурор на Окръжна прокуратура – Видин, на
Наредбата за пожарната и аварийната безопасност
на територията на община Чупрене, приета с Решение № 29, взето с протокол № 5 от 5.02.2008 г.
на Общинския съвет – с. Чупрене, с който се иска
обявяване нищожността на цитираната наредба,
по което е образувано адм. дело № 17/2020 г. по
описа на Административния съд – Видин, което е
насрочено за разглеждане на 24.03.2020 г. от 10 ч.
1098
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Административният съд – Враца, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
прокурор при Окръжна прокуратура – Враца,
против Наредбата за пожарната безопасност на
територията на община Мездра, приета с Решение № 95 по протокол № 8 от 26.04.2012 г., доп. с
Решение № 300 по протокол № 21 от 30.03.2017 г.
на ОбС – гр. Мездра, по което е образувано адм.
дело № 35/2020 г. по описа на Административния
съд – Враца, насрочено за 24.03.2020 г. от 10,30 ч.
1109
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба, предявена от
ЕТ „Озирис – Цветан Йорданов“ със седалище
и адрес на управление гр. Мездра, област Враца, ул. Ал. Стамболийски № 105, ап. 2, против
Заповед № 880 от 18.10.2019 г. на и.д. кмет на
община Мездра в частта: „Такса за чистота на
територии за обществено ползване се събира за
застроени имоти извън урбанизираните територии
на населените места (обхванати от строителните
им граници, определени с устройствен план) в
община Мездра, подробно изброени“, по която
е образувано адм. д. № 826/2019 г. по описа на
Административния съд – Враца, насрочено за
14.04.2020 г. от 10,30 ч.
1110
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Враца, с който са оспорени разпоредбите на чл. 39, чл. 51, ал. 1, т. 4, пр. 1 и
чл. 58д, ал. 2 от Наредба № 15 за определяне
размера на местните данъци на територията
на община Мизия. По протеста е образувано
адм. дело № 49/2020 г., насрочено за 28.04.2020 г.
от 10,30 ч.
1186
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване със
Заповед № РД-09-12 от 13.01.2020 г. от областния
управител на област Кърджали на Решение № 21
от протокол № 4 от 23.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали. С т. 1 от оспореното решение
на основание чл. 66 от Закона за местните данъци
и такси, глава трета, раздел I от същия закон и
чл. 23 от Наредбата за определяне на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Кърджали е приета план-сметка за дейностите по
управление на отпадъците за 2020 г. по обобщени
показатели. С т. 2 от решението на основание
чл. 62, 63 и 67 от ЗМДТ и чл. 25 от Наредбата за
определяне на местните такси и цени на услуги
на територията на община Кърджали е определен
размерът на такса битови отпадъци за 2020 г. При
оспорването е образувано адм. д. № 20/2020 г.
на Административния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 11.03.2020 г. от 10,05 ч.
1071
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпило оспорване по Заповед № РД-09-11
от 13.01.2020 г., издадена от областния управител
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на област Кърджали, с която е оспорено Решение
№ 43 от протокол № 3 от заседание на Общинския
съвет – Крумовград, проведено на 20.12.2019 г., с
което решение е одобрена план-сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци
в депо и поддържане чистотата на територии за
обществено ползване съгласно чл. 66 от ЗМДТ в
община Крумовград за 2020 г. и е приет размерът
на годишната такса в левове и промили според
данъчната оценка на жилищни имоти и отчетена
стойност на нежилищни имоти в община Крумовград през 2020 г. по отделните видове услуги.
По оспорването е образувано адм. д. № 18/2020 г.
на Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
11.03.2020 г. от 10 ч.
1072
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
по Заповед № РД-09-20 от 15.01.2020 г., издадена
от областния управител на област Кърджали,
с която са оспорени промените в Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община
Джебел, приети с Решение № 24 от протокол
№ 3 от проведено заседание на Общинския съвет – гр. Джебел, на 19.12.2019 г. По оспорването
е образувано адм. дело № 37/2020 г. по описа
на Административния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 11.03.2020 г. от 10,15 ч.
1073
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване със
Заповед № РД-09-19 от 15.01.2020 г. от областния
управител на област Кърджали на Решение № 23
от протокол № 3 от 19.12.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Джебел, за изменение и допълнение
в Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Джебел. При
оспорването е образувано адм. д. № 36/2020 г.
на Административния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 11.03.2020 г. от 10,25 ч.
1074
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило със Заповед № РД-09-21 от
15.01.2020 г. оспорване от областния управител
на област Кърджали на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Джебел, приета с
Решение № 25 по протокол № 3 от 19.12.2019 г. на
Общинския съвет – гр. Джебел. По оспорването
е образувано адм. д. № 38/2020 г. на Административния съд – Кърджали. Същото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
11.03.2020 г. от 10,20 ч.
1075
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Марияна Сиракова – прокурор при Окръжна
прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите
на чл. 58, ал. 6 и 7 от Наредбата за определяне
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размера на местните данъци на територията на
община Невестино, приети с Решение № 15 по протокол № 2 от 7.12.2011 г. на ОбС – с. Невестино.
Претендира се противоречие с норми от по-висок
ранг и се иска отмяна на оспорените текстове от
наредбата. По оспорването е образувано адм. д.
№ 606/2019 г. по описа на Административния
съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито
съдебно заседание на 4.03.2020 г. от 10 ч.
1185
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 218, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от В. Ц. Е. и Т. Ц. Е. с адрес
за кореспонденция *** срещу Заповед № 234 от
6.06.2019 г. на кмета на община Луковит за одоб
ряване на подробен устройствен план – план за
застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват поземлен имот
с идентификатор № 44327.331.418 по кадастралната
карта на гр. Луковит, м. Панака, с който имотът се
отрежда „За жилищно застрояване“ при жилищна
устройствена зона с малка височина – ЖМ, и се
предвижда ограничителна линия на застрояване,
отстояща на 3 м от границите на имота, по което
е образувано адм. дело № 349/2019 г. по описа на
съда. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление до Административния съд – Ловеч, за
конституирането им като ответници по делото в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“. Заявлението трябва да
съдържа задължителните реквизити, посочени в
чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението се прилагат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
1183
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 218, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК 130823243,
поделение „Железопътна секция – Горна Оряховица“, представлявана от пълномощник Й. Р. на
длъжност директор на поделение „Железопътна
секция – Горна Оряховица“, с адрес за призоваване: ***, упълномощен от генералния директор
на компанията с пълномощно № *** на нотариус
М. Г. с район на действие ***, против Заповед
№ 3-1090 от 12.07.2019 г. на кмета на община Ловеч за одобрен план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор
№ 43952.214.352, землище на гр. Ловеч, по което
е образувано адм. дело № 334/2019 г. по описа на
съда. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление до Административния съд – Ловеч, за
конституирането им като ответници по делото в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“. Заявлението трябва да
съдържа задължителните реквизити, посочени в
чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението се прилагат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадени
жалби в законоустановения срок.
1184
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Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Ловеч, против чл. 57
и 60 – 64 от Наредбата за опазване на околната
среда и управление на отпадъците на територията
на община Тетевен, по който е образувано адм. д.
№ 366/2019 г. по описа на Административния
съд – Ловеч.
1080
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. дело № 88 по описа
за 2020 г. на Административния съд – Пловдив,
ХХVІІІ състав, по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив, с искане да се отмени нормата на
т. 4, раздел ІІІ от приложение № 2 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Хисаря, последно изменена и допълнена
с Решение № 668, протокол № 71 от 18.12.2018 г.
от Общинския съвет – гр. Хисаря.
1078
Административният съд – Пловдив, II състав,
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че от Окръжна прокуратура – Пловдив,
е постъпило оспорване на чл. 36, ал. 2, чл. 51,
ал. 1 и 4 в частта, където са посочени т. 12 и 13
на приложение № 4 към глава втора, раздел VI
от Закона за местните данъци и такси, чл. 57,
ал. 4 и 5 от Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Асеновград, по което е образувано адм. дело
№ 145/2020 г. по описа на Административния
съд – Пловдив, II състав, със страни: оспорващ – Окръжната прокуратура – Пловдив, ответник – Общинският съвет – Асеновград, Окръжна
прокуратура – Пловдив. Делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание за
11.03.2020 г. от 9 ч.
1079
Административният съд – Разград, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпила жалба против Решение № 19
по протокол № 3 от 20.12.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Кубрат, с което са одобрени плансметките за разходите по третиране на битовите
отпадъци и поддържане чистотата на територията на населените места в община Кубрат за
2020 г. и размера на такса битови отпадъци по
населени места за 2020 г., по която е образувано
адм. д. № 3/2020 г. по описа на Административния съд – Разград, насрочено за 10.03.2020 г. от
11 ч. Всеки, който има правен интерес, може да
се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна до началото на устните състезания
при всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 от АПК.
1155
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от прокурор при Окръжна прокуратура – Сливен, на чл. 51, ал. 1,
т. 4 в частта „от посочените в т. 12 и 13“ от
Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Твърдица,
приета от Общинския съвет – гр. Твърдица, с
Решение № 21 от 31.01.2008 г., посл. изм. с Решение № 473 от 31.01.2019 г. на Общинския съ-
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вет – гр. Твърдица, по което е образувано адм. д.
№ 29/2020 г. по описа на А дминистративния
съд – Сливен, което е насрочено за разглеждане
за 18.03.2020 г. от 14 ч.
1041
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
административно дело № 21/2020 г. по протест
на ОП – Смолян, срещу разпоредбите на чл. 12,
ал. 1 и 2, чл. 46, ал. 1 и чл. 63, ал. 2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на община Неделино, приета с
Решение № 670 по протокол № 51 от 27.12.2018 г.
Делото е насрочено за 10.03.2020 г. от 13,30 ч.,
като заинтересованите лица могат да поискат с
писмена молба да се присъединят към оспорването
или да встъпят като страна наред с административния орган до началото на устните състезания
при всяко положение на делото.
1111
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. дело № 22/2020 г. по протест от Окръжна
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на
чл. 15, чл. 32, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 59д, ал. 2
от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Рудозем,
приета с Решение № 381 на ОбС – гр. Рудозем,
от 31.01.2019 г. по протокол № 47. Делото е насрочено за 25.02.2020 г. от 13,30 ч.
1112
Административният съд – Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. д.
№ 23/2020 г. по протест на прокурор от Окръжна
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на
чл. 54, ал. 2 и 3, чл. 55, т. 1 – 5 и чл. 73 от Наредбата за управление на отпадъците на територията
на община Чепеларе, приета с Решение № 145
по протокол № 12 от 22.06.2016 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе. Делото е насрочено
за 26.02.2020 г. от 13,35 ч. Заинтересованите
лица могат да поискат с писмена молба да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
1153
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 34/2020 г. по протест от Окръжна
прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на
чл. 11, чл. 46, ал. 1, чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на община Чепеларе, приета с
Решение № 79 на ОбС – гр. Чепеларе, по протокол № 6 от 28.02.2008 г., посл. изм. с Решение
№ 711 по протокол № 61 от 25.07.2019 г. Делото
е насрочено за 10.03.2020 г. от 13,40 ч.
1154
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че
по жалба на Елена Николова Минчева и Павлинка Николова Славова е образувано адм.д.
№ 609/2019 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора, с предмет: оспорване за
нищожност и незаконосъобразност на Решение
№ 2349 по протокол № 45 от заседание на Общинския съвет – гр. Стара Загора, проведено
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на 27.06.2019 г., с което е одобрен проект за
ПУП – изменение на план за регулация и план
за застрояване за новообразуваните имоти от
територията на парк/квартал Бедечка по плана
на гр. Стара Загора, обхващащ квартали 801,
802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812,
813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823,
824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана на
гр. Стара Загора, относно УПИ I с отреждане
„За парк и открити спортни обекти“, кв. 810, в
частта му, в която попадат: имот с идентификатор
68850.513.6922 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ I-6163, 6191 в кв. 817
по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, имот с идентификатор
68850.513.6923 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ II-6163, 6191 в кв. 817
по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, имот с идентификатор
68850.513.6924 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ III-6163, 6191 в кв. 817
по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, имот с идентификатор
68850.513.6925 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ IV-6163, 6191 в кв. 817
по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, и имот с идентификатор
68850.513.6943 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ V-6163, 6191 в кв. 817
по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – г р. Стара Загора. Заин тересовани те
лица могат да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявления
до съда със съдържанието по чл. 218, ал. 5 и 6 и
при условията на ал. 7 от ЗУТ.
1156
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на прокурор в Окръжна
прокуратура – Хасково, срещу Наредба № 4А на
Общинския съвет – гр. Маджарово, за определяне
размера на местните данъци, алтернативно срещу
чл. 11, ал. 1 в частта „... от 1 март....и до 30 октомври“; чл. 18, ал. 1; чл. 40, ал. 1; чл. 46, ал. 1
в частта „... до 30.10...“; чл. 51, ал. 1 в частта „...
т. 12 и 13 на приложение № 4 към глава втора,
раздел V от Закона за местните данъци и такси“
от същата наредба, по който е образувано адм. д.
№ 30/2020 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 4.03.2020 г. от 10 ч.
1040
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Хасково, с който
се оспорва Наредба № 14 за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Любимец, алтернативно срещу чл. 52, ал. 1, т. 2
и 4 в частта „....т. 12 и 13 на приложение № 4
към глава втора, раздел V от Закона за местните
данъци и такси“ от Наредба № 14 за определяне
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размера на местните данъци на територията на
община Любимец, по който е образувано адм.
дело № 62/2019 г. по описа на Административния
съд – Хасково, насрочено за 1.04.2020 г. от 10,30 ч.
1115
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпил протест срещу чл. 21, чл. 29 и § 2
от Наредбата за реда и условията за извършване
на строителни и монтажни работи, свързани с
разкопаване на територията на община Хасково, по който е образувано адм. д. № 75/2020 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 11.03.2020 г. от 10 ч.
1175
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Шумен, срещу Наредбата за организиране и провеждане на търгове и
конкурси за разпореждане и отдаване под наем
на общинско имущество в Община Каспичан,
приета с Решение № 199 по протокол № 16 от
25.03.20 05 г. на Общинск и я съвет – г р. Каспичан. Въз основа на протеста е образувано
административно дело № 47/2020 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
9.03.2020 г. от 10 ч.
1116
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Шумен, на чл. 40,
чл. 64, ал. 2 и чл. 41, ал. 8 и 9 от Наредба № 12
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Каолиново, приета от
Общинския съвет – гр. Каолиново. Въз основа
на протеста е образувано административно дело
№ 60/2020 г. по описа на А дминистративния
съд – Шумен, насрочено за 4.03.2020 г. от 9 ч.
1117
Софийският градски съд, гражданско отделение, брачни състави, V брачен състав, призовава
Чан Куок Лъонг с последен известен адрес: област
София (Столична), община Столична, София,
ж.к. Свобода, бл. 30, вх. Е, ет. 4, ап. 100, сега с
неизвестен адрес, да се яви в деловодството на
Софийския градски съд, гражданско отделение,
брачни състави, V брачен състав, София, бул. Витоша № 2, по гр. дело № 6307/2019 г., заведено
от Мартин Ч. Куок, за получаване на съдебните
книжа по делото в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ с указание, че
може да подаде писмен отговор по реда на чл. 131
от ГПК, както и с указание да посочи съдебен
адрес. В противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1157
Ботевградският районен съд, ІV състав, призовава Виктория Моргунова, родена на 5.12.1983 г.,
гражданка на Украйна, с неизвестен адрес, в
качеството є на ответница по образуваното пред
него гр.д. № 1908/2019 г. по искова молба, подадена от Юлиян Веселинов Анастасов, с която
е предявен иск по чл. 49 СК за развод. Съдът
указва на ответницата, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в Районния съд – Ботевград, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
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нея. В противен случай ще се назначи особен
представител и делото ще се разгледа в нейно
отсъствие.
1118
Варненският районен съд, 8 състав, призовава Саввас Ахилиадис, роден на 12.10.1982 г.,
гражданин на Гърция, с неизвестен адрес, като
ответник по предявения от Жулиета Пламенова
Димитрова иск с правно основание чл. 132 от
СК по гр. дело № 19603/2019 г. по описа на ВРС,
8 състав, като указва на призованото лице, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в съда, за да получи
препис от исковата молба, уточняващата молба
и приложенията на основание чл. 131 ГПК.
1076
Софийският районен съд, ІІ ГО, 172 състав,
съобщава, че е образувано ч.гр.д. № 65047 по описа
за 2018 г. по заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент
(ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и
на Съвета, депозирано от заявителя Ева Иванова
Илиева и Станслав Иванов Илиев като наследник на Хелена Шчешняк Илиева, починала на
8.10.2019 г. в София, в което Софийският районен
съд указва на бенефициерите възможността им
в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да депозират по делото писмени
становища по искането.
1092
Врачанският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ
обявява, че в същия съд е образувано гр.д.
№ 584/2019 г. по искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ
1290109971, с която против Маргарита Валентинова
Павлова, ЕГН 9005171912, с постоянен и настоящ адрес: с. Паволче, община Враца, ул. Йолковица № 6, и Цветомир Красимиров Павлов,
ЕГН 8801201868, с постоянен адрес: с. Паволче,
ул. Йолковица № 6, и настоящ адрес: Враца,
ул. Васил Кънчов № 2А, ет. 5, ап. 508, са предявени осъдителни искове за отнемане в полза на
държавата имущество на стойност 451 872,62 лв.
от двамата ответници, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Цветомир Красимиров
Павлов, ЕГН 8801201868:
Урегулиран поземлен имот V-58 в кв. № 8 по
плана на с. Паволче, ул. Йолковица № 6, община
Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 824
от 16.11.1981 г., целият имот с площ 520 кв. м,
заедно с построената в имота двуетажна жилищна сграда със застроена площ 74,73 кв. м,
при граници и съседи на целия имот: улица,
УПИ VI-59, УПИ ІІІ-57 и УПИ IV-79, с пазарна
стойност 55 000 лв. и данъчна оценка 4913,10 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Цветомир Красимиров
Павлов, ЕГН 8801201868, и Маргарита Валентинова
Павлова, ЕГН 9005171912:
Поземлен имот № 063002, намиращ се в
землището на с. Чирен, община Враца, област
Враца, с площ 6,989 дка, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни
условия IX, в местността Лицето, при граници и
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съседи: имот № 000026 – дървопроизв. пл. Държавен горски фонд, имот № 106009 – друга селскостопанска територия; имот № 063015 – нива;
имот № 001127 – полски път на стопанисвано
от общ. – неземеделска; имот № 063001 – нива,
с данъчна оценка 160,75 лв. и пазарна стойност
към настоящия момент 3500 лв.
Двуетажна жилищна сграда с пристройка и
надстройка на таванския етаж, със застроена
площ 107,31 кв. м и РЗП 317,64 кв. м, представляваща: I етаж с полезна площ 107,31 кв. м и
застроена площ 107,31 кв. м, състоящ се от гараж
от 18,40 кв. м и склад от 6,63 кв. м, които се намират от северната страна на сградата, както и
от: кухня, трапезария, дневна, баня с тоалетна и
стълбище; II етаж с полезна площ 106,90 кв. м,
състоящ се от: дневна, три спални с балкон, баня
с тоалетна, коридор, и тавански етаж с полезна
площ 63,17 кв. м и застроена площ 74,65 кв. м,
състоящ се от: помещение за фитнес и тераса,
намиращи се в урегулиран поземлен имот V-58,
в кв. № 8 по плана на с. Паволче, община Враца, област Враца, одобрен със Заповед № 824 от
16.11.1981 г., като в него е разположен и открит
басейн с полезна площ 39,59 кв. м и застроена
площ 44,90 кв.м, като УПИ V целият е с площ
520 кв. м и е ограден с масивна ограда, при
съседи на имота: улица, УПИ VI-59, УПИ ІІІ-57
и УПИ IV-79, с данъчна оценка 11 737,50 лв. и
пазарна стойност на жилищната сграда ведно с
пристройките и надстройките към същата към
настоящия момент 180 000 лв.
Поземлен имот № 146 и поземлен имот № 147,
намиращи се в УПИ I, в кв. № 26, по плана на
с. Паволче, община Враца, одобрен със Заповед
№ 266 от 14.03.1994 г., ПУ (ПРЗ), с площ на ПИ
146 – 470 кв. м, и площ на ПИ 147 – 340 кв. м, и
всички подобрения в тях, при съседи: улици; ПИ
№ 148; УПИ II-145 на Стефка Георгиева Гешева
и Станка Т. Гешева по скица, с данъчна оценка
на имотите 1689,30 лв. и пазарна стойност към
настоящия момент 3000 лв.
1/2 идеални части от самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 12259.1019.1.1.16, намиращ
се във Враца, община Враца, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрен със
Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: Враца,
ж.к. Централна градска част, ул. Иванка Ботева
№ 28, етаж 0. Самостоятелният обект се намира
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 12259.1019.1, с предназначение на
самостоятелния обект – за склад, брой нива на
обекта 1, с площ по документ 111,30 кв. м, с прилежащи части: 10 кв. м идеални части от общите
части и съответните идеални части от правото
на строеж върху мястото, където е построена
сградата, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: няма, под обекта:
няма, над обекта: 12259.1019.1.1.3, по схема, а по
писмени доказателства имотът се описва като:
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
12259.1019.1.1.16, намиращ се във Враца, община
Враца, по кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрен със Заповед № РД-18-43 от
16.09.2005 г., попадащ в сграда с кадастрален
№ 1, построена в поземлен имот с идентифика-
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тор 12259.1019.1, на изпълнителния директор на
АК, придобит с нотариален акт № 4, том II, peг.
№ 5220, дело № 108 от 2016 г. Данъчната оценка
на имота е 35 980 лв. Пазарна стойност на 1/2
част към настоящия момент – 32 650 лв.
1/2 идеална част от самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 12259.1019.2.1.20, намиращ
се във Враца, община Враца, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-43 от 16.09.2005 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменение със
заповед – няма издадена заповед за изменение
в КККР, с адрес на имота: Враца, п.к. 3000,
ж.к. Централна градска част, ул. Иванка Ботева
№ 26, етаж -1, обект 4. Самостоятелният обект
се намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 12259.1019.2, с предназначение – За склад, с площ 56 кв. м, с прилежащи
части съответните идеални части от общите части
и от правото на строеж върху мястото, където е
построена сградата, при съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 1259.1019.2.1.15,
под обекта: няма, над обекта: 12259.1019.2.1.14,
12259.1019.2.1.18, а по писмени доказателства
имотът е описан като складово помещение № 4
на сутеренния етаж, кота – 2,80, с площ 56 кв. м,
придобит с нотариален акт № 5, том II, peг. № 5221,
дело № 109 от 2016 г. Данъчната оценка на имота
е 18 103,20 лв. Пазарна стойност на 1/2 част към
настоящия момент – 16 425 лв.
Поземлен имот с идентификатор 12259.647.60,
намиращ се във Враца, община Враца, местност
Гладно поле, с площ 4999 кв. м, с начин на трайно ползване – нива, при съседи – 12259.647.61,
12259.647.77, 12259.647.59, 12259.647.94, и поземлен
имот с идентификатор 12259.647.59, намиращ се
във Враца, община Враца, местност Гладно поле,
с площ на имота 5000 кв. м, с начин на трайно ползване – нива, при съседи – 12259.647.94,
12259.647.60, 12259.647.77, 12259.647.78, 12259.647.58,
придобити с нотариален акт № 92, том 1, peг.
№ 3011, дело № 47 от 2017 г. Данъчната оценка
на имотите е 310,47 лв., а пазарната им стойност
към настоящия момент е общо 9000 лв.
Имот № 298372 в землището на с. Каменно поле, община Роман, област Враца, начин
на т ра й но ползва не – д ървоп роизводс т вена
площ, намиращ се в месността Зоровица, с
площ 5,750 дка, при граници и съседи: имот
№ 298376 – дървопроизводствена площ на Рада
Тошкова Иванова-Попова, имот № 298168 – дървопроизводствена площ на Милчо Илиев Милов
и др., имот № 298194 – дървопроизводствена
площ, на наследници на Стефан Иванов Стойков,
имот № 298241 – дървопроизводствена площ на
Златка Милова Пецева, с пазарна стойност към
настоящия момент – 5221 лв.
Имот № 281013 в землището на с. Каменно
поле, община Роман, област Враца, начин на
трайно ползване – нива, намиращ се в местността Зад Кичера, с площ 2,100 дка, при граници и
съседи: имот № 281012 – нива на Рада Гергова
Петрова, имот № 279020 – нива на наследници
на Иван Димитров Шишков (Василев), имот
№ 281014 – нива на Иван Цветков Иванов, имот
№ 281091 – полски път на община Роман, с пазарна стойност към настоящия момент – 1900 лв.
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Имот № 262003 в землището на с. Каменно
поле, община Роман, област Враца, начин на
трайно ползване – нива, намиращ се в местността
Артъ, с площ 9,910 дка, при граници и съседи:
имот № 262002 – нива на наследници на Мило
Василев Илиев, имот № 000650 – полски път на
Община Роман, имот № 262004 – нива на наследници на Мило Димитров Николов и землищна
граница, за общата сума 1600 лв. Общата данъчна
оценка на последните три имота е 1592,80 лв., а
пазарната им стойност към настоящия момент
е общо 16 021 лв.
Лек автомобил марка „Порше“, модел „Кайен Турбо“, рама № WP1ZZZ9PZ5LA82003, peг.
№ ВР 2 47 8ВР, д а т а н а п ъ р в а р е г и с т р а ц и я
17.08.2005 г., с пазарна стойност към настоящия
момент – 15 000 лв.
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „530ХД“,
рама № WBANY71090CT71675, peг. № ВР2373СА,
дата на първа регистрация 30.11.2007 г., с пазарна
стойност към настоящия момент – 13 000 лв.
На основание чл. 151, чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Цветомир Красимиров
Павлов, ЕГН 8801201868, и Маргарита Валентинова
Павлова, ЕГН 9005171912:
Сумата в размер 15 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „525Д“,
рама № WBANC51010B119167, peг. № ВР5581ВХ,
цвят сив металик, дата на първа регистрация
30.04.2004 г.
Сумата в размер 14 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„ЦЛ500“, рама № WDB2153751A010121, двигател
№ 11396030224533, peг. № ВР2184ВН, цвят черен
металик, дата на първа регистрация 23.08.2000 г.
Сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Фолксфаген“, модел „Голф“,
рама № WVWZZZ1JZ1D391769, peг. № ВР3707ВН,
цвят черен металик, дата на първа регистрация
16.01.2001 г.
Сумата в размер 8500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил марка „Нисан“, модел „Патрол“,
рама № JN1KDSY61U0315514, двигател № 509079Х,
peг. № ВР5044ВТ, цвят тъмнозелен металик, дата
на първа регистрация 2.02.2000 г.
Сумата в размер 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на мотоциклет марка „Ямаха“, модел „ФЗР1000“,
рама № YM3GM009221, peг. № ВР0847В, цвят син
металик, дата на първа регистрация 20.05.1992 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Маргарита Валентинова Павлова, ЕГН 9005171912:
Сумата в размер 305 евро с левова равно
стойност 596,52 лв., представляваща вноска на
каса по спестовна сметка в евро BG64CECB
979044D8860900, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Маргарита Валентинова Павлова.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Маргарита Валентинова Павлова, ЕГН 9005171912:
Сумата в размер 1125,72 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка в левове № 20405494 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр
Маргарита Валентинова Павлова.
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Сумата в размер 775 лв., представляваща
вноска на каса от трето лице по разплащателна
сметка в левове № 20405494 в „Банка ДСК“ – АД,
с титуляр Маргарита Валентинова Павлова.
Сумата в размер 786,20 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка в левове № 20405494 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр
Маргарита Валентинова Павлова.
Сумата в размер 630 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка в левове № 20405494 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр
Маргарита Валентинова Павлова.
Сумата в размер 300 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка в левове № 20405494 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр
Маргарита Валентинова Павлова.
Сумата в размер 300,28 лв., представляваща
получена рента по разплащателна сметка в левове № 20405494 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр
Маргарита Валентинова Павлова.
Сумата в размер 499,54 лв., представляваща
получена щета по разплащателна сметка в левове № 20405494 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр
Маргарита Валентинова Павлова.
Сумата в размер 1800 лв., представляваща
получена сума от трето лице по разплащателна
сметка в левове № 20405494 в „Банка ДСК“ – АД,
с титуляр Маргарита Валентинова Павлова.
Сумата в размер 300,28 лв., представляваща
получена рента по разплащателна сметка в левове № 20405494 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр
Маргарита Валентинова Павлова.
Сумата в размер 798,92 лв., представляваща
получена щета по разплащателна сметка в левове № 20405494 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр
Маргарита Валентинова Павлова.
Сумата в размер 150 лв., представляваща
получена сума от трето лице по разплащателна
сметка в левове № 20405494 в „Банка ДСК“ – АД,
с титуляр Маргарита Валентинова Павлова.
Сумата в размер 170 лв., представляваща
вноска на каса от титуляря по разплащателна
сметка в левове № 17213344 в „Банка ДСК“ – АД,
с титуляр Маргарита Валентинова Павлова.
Сумата в размер 811,64 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка в левове № BG88FINV91501016024848 в „Първа инвестициона банка“ – АД, с титуляр Маргарита
Валентинова Павлова.
Сумата общо в размер 5398,07 лв., представляваща парични преводи от Австрия чрез системата
Western Union на „Юробанк България“ – АД, с
получател Маргарита Валентинова Павлова.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Цветомир Красимиров
Павлов, ЕГН 8801201868:
Сумата в размер 2445,11 лв., представляваща
вноска на каса, по сметка № 13877614 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Цветомир Красимиров Павлов на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не са
установени законни източници на средства за
придобиването є.
Сумата в размер 7432,15 лв., представляваща
вноска на каса, по сметка № 18150970 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Цветомир Красимиров Павлов на

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не са
установени законни източници на средства за
придобиването є.
Сумата в размер 6845,40 лв., представляваща
вноска на каса, по сметка № 18377416 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, подлежи на отнемане в полза на
държавата от Цветомир Красимиров Павлов на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ, тъй като не са
установени законни източници на средства за
придобиването є.
Сумата в размер 15 930,60 лв., представляваща възстановена су ма по договор за лизинг по разплащателна сметка в левове № BG
45Т Т ВВ940 0152585730 0 в „Сосиет е Женера л
Експресбанк“ – АД, с титуляр Цветомир Красимиров Павлов.
Сумата в размер 2885,40 лв., представляваща
изплатени щети по разплащателна сметка в
левове № BG 45ТТВВ94001525857300 в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Цветомир
Красимиров Павлов.
Сумата общо в размер 6329,11 лв., представ
ляваща паричен превод чрез системата Money
Gram на „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Цветомир
Красимиров Павлов.
Сумата в размер 11 000 лв., представляваща
получена сума от трето лице по разплащателна
сметка в левове № BG19SOMB91301056779901 в
„Общинска банка“ – АД, с титуляр Цветомир
Красимиров Павлов.
Сумата в размер 136,91 лв., представляваща
получена сума от трето лице чрез системата
Money Gram на „Общинска банка“ – АД, с титуляр Цветомир Красимиров Павлов.
Първото съдебно заседание по делото ще се
проведе на 30.04.2020 г. от 10 ч. в Окръжния
съд – Враца.
Указва на третите заинтересовани лица, че
могат да предявят своите претенции върху имуществото в срок до 2 месеца след обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
1177
Софи йск и я т г ра дск и с ъд, І г ра ж да нско
отделение, 16 състав, на основание чл. 153,
ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с § 5, ал. 2 от
ПЗРЗПКОНПИ уведомява, че има образувано
гр. д. № 1617/2019 г. въз основа на постъпила
искова молба вх. № 14790 от 4.02.2019 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
(К ПКОН П И) с рещ у Краси м и ра Н и колаева
Димитр ова, Николай Красимиров Димитров и
Мария Красимирова Цветкова за отнемане в полза
на държавата имущество, придобито от престъпна
дейност, на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 393 506,41 лв., а именно:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Красимира Николаева
Димитрова:
– сума в размер 3000 лв., представляваща равностойността на наличните дружествени дялове,
от „Морски блян КНД“ – ООД, ЕИК 202083438;
– сума в размер 123 468,53 лв., представляваща погасителни вноски по кредит от проверяваното лице по разплащателна сметка IBAN BG
11 BPBI 7940 1048 2397 01 в левове в „Юробанк
България“ – АД;

ВЕСТНИК

БРОЙ 10

– сума в размер 59 322,07 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит от проверяваното
лице по разплащателна сметка IBAN BG 20 UBBS
8002 1003 3804 010 в левове в „ОББ“ – АД;
– сума в размер 1547,49 лв., представляваща
вноски на каса от проверяваното лице по депозитна сметка № BG34UBBS80021418684010 в евро
в „ОББ“ – АД;
с у м а в ра з ме р 2 382 , 8 4 л в., п р едс т а в л яваща начислена лихва по депозитна сметка
№ BG34UBBS80021418684010 в евро в „ОББ“ – АД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Красимира Николаева Димитрова:
– сума в размер 1600 лв., представляваща 1/2
ид.ч. от пазарната стойност на отчуждено движимо имущество – лек автомобил марка „Форд“,
модел „Фокус“, рег. № СА 5548 МК;
– сума в размер 191 685,48 лв., представляваща
направените лизингови вноски от проверяваното
лице за изплащане на МПС, които не са в собственост на лицето;
– сума в размер 2000 лв., представляваща
вноска по сметка на юридическото лице.
На основание чл. 142, ал. 2. т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Красимира Николаева
Димитрова:
– 1/2 (една втора) част от лек автомобил
марка „Мицубиши“, модел „Паджеро Вагон 3.2“,
peг. № С 3883 КХ, рама № JMBLYV78W1J008633,
двигател – 4M41DM5422.
На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от 3ПКОНПИ от Красимира Николаева Димитрова като наследник на Красимир
Асенов Димитров:
– 1/6 (една шеста) част от лек автомобил
марка „Мицубиши“, модел „Паджеро Вагон 3.2“,
peг. № С 3883 КХ, рама № JMBLYV78W1J008633,
двигател – 4M41DM5422.
На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Николай Красимиров Димитров като наследник на Красимир Асенов
Димитров:
– 1/6 (една шеста) част от лек автомобил
марка „Мицубиши“, модел „Паджеро Вагон 3.2“,
pег. № С 3883 КХ, рама № JMBLYV78W1J008633,
двигател – 4M41DM5422.
На основание чл. 150 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мария Красимирова
Цветкова като наследник на Красимир Димитров:
– 1/6 (една шеста) част от лек автомобил
марка „Мицубиши“, модел „Паджеро Вагон 3.2“,
pег. № С 3883 КХ, рама № JMBLYV78W1J008633,
двигател – 4M41DM5422.
Съгласно определение от 30.12.2019 г. по
гр. дело № 1617/2019 г. по описа на СГС, І ГО,
16 състав, съдът определя двумесечен срок, считано от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ по реда на чл. 155, ал. 1 от
ЗПКОНПИ, в който трети заинтересовани лица,
претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят
в делото по реда на чл. 225 ГПК, като предявят
претенциите си пред Софийския градски съд.
Гражданско дело № 1617/2019 г. по описа на
СГС, І ГО, 16 състав, е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 1.06.2020 г. в 15,30 ч.
1152
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Председателят на Съвета на фондация
„Д-р Стамен Григоров“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 и 2 от учредителния акт свиква общо събрание на членовете
на фондацията на 29.03.2020 г. в 16 ч. на адрес – София, ул. Смолянска № 24, при следния
дневен ред: 1. изслушване и приемане отчета на
Съвета на фондацията за периода 2018 – 2019 г.;
2. разглеждане и приемане на промени в учредителния акт на фондацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 17 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
1127
5. – Председателят на сдружение с нестопанска
цел „Синята планета“ – София, на основание
чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 15.04.2020 г. в
18 ч. в София, СО, район „Триадица“, бул. Гоце
Делчев № 22, вх. Г, ет. 1, офис 2, при следния
дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса на
управление на сдружението; проект за решение:
ОС променя седалището и адреса на управление
на сдружението на: София, СО, район „Красно
село“, ул. Лерин № 41, ет. 8, ап. 14; 2. приемане
на промени в устава; проект за решение: ОС
приема: 2.1. член 5 се променя: „Седалището на
сдружението е: София, СО, район „Красно село“,
а адресът на управлението е: София, ул. Лерин
№ 41, ет. 8, ап. 14“; 2.2. в чл. 29 изразът: „Поканата се обнародва в „Държавен вестник“ се
заменя със: „Поканата се обявява в регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел, воден
от Агенцията по вписванията“; 3. възлагане на
председателя на сдружението извършването на
действия по вписване в ТРРЮЛНЦ към АВ на
подлежащите на вписване обстоятелства; проект за решение: ОС възлага на председателя
на сдружението извършването на действия по
вписване в ТРРЮЛНЦ към АВ на подлежащите
на вписване обстоятелства. 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.
1165
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Фридрих Шилер“ за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура
в Република България – София, на основание
чл. 33 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 25.04.2020 г. в 8,30 ч. в София, в Аулата
на Лесотехническия университет, ж.к. Дървеница,
бул. Климент Охридски № 10, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на УС за 2019 г. – ГФО
и отчет на бюджета; 2. доклад на КС за 2019 г.;
3. освобождаване на Ив. Тодоров от състава на
УС и избор на нов член на УС; 4. утвърждаване
на щатно разписание за 2020 г.; 5. определяне на
членски внос; 6. приемане на бюджета за 2020 г.;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 34 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 9,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1188
2. – Управителният съвет на сдружение „Българска браншова асоциация Пътна безопасност“
(ББАПБ) на основание чл. 24, ал. 1 от устава на
сдружението във връзка с чл. 26, ал. 1, предл.
първо от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събра-
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ние на 21.05.2020 г. в 10,30 ч. в София, хотел
„Централ Хотел Форум“, зала „Централ“, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния
отчет на УС за дейността на ББАПБ за 2019 г.; 2.
приемане на годишния отчет на КС за дейността
на ББАПБ за 2019 г.; 3. приемане на годишния
финансов отчет на ББАПБ за 2019 г.; 4. приемане
на бюджета на ББАПБ за 2020 г. по представен
от УС проект за бюджет; 5. овластяване на председателя на УС на сдружението или упълномощено от него лице да подаде всички необходими
документи за обявяване на приетите актове в
ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията към
Министерството на правосъдието; 6. други. На
събранието членовете – юридически лица, се
представляват от законните им представители
или от изрично упълномощено от тях лице с
писмено пълномощно (без нотариална заверка).
Представителите на членовете се легитимират
с изрично писмено пълномощно и документ за
самоличност. Писмените материали във връзка
със събранието ще бъдат на разположение на
членовете в седалището на сдружението в София, ул. Бесарабия № 114, и в Регионалния офис
в Пловдив, район „Южен“, Околовръстен път,
кв. Коматево, имот № 15006, и при поискване ще
бъдат представени на всеки член безплатно. При
липса на кворум на основание чл. 25 от устава
на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят.
1222
1. – Управителният съвет на СК „Атлетик
91“ – Велико Търново, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на
клуба на 30.03.2020 г. в 19 ч. във Велико Търново, ул. Христо Данов № 1, в снекбар „Колата“,
кв. Бузлуджа, при следния дневен ред: 1. отчет
за спортно-състезателната дейност на клуба за
2019 г.; 2. финансов отчет на клуба за 2019 г.;
3. предложение за допълнения и изменения на
устава на клуба; 4. избор на ново ръководство на
клуба; 5. приемане бюджета на клуба за 2020 г.;
6. други въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал. 2 от устава
общото събрание ще се проведе един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове на
клуба. Писмените материали по отделните точки
от дневния ред са на разположение на членовете
на клуба на адреса на седалището му.
1166
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Спортен клуб по борба „Локомотив“ – Горна
Оряховица, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на 25.03.2020 г.
в 18 ч. в пресцентъра на спортна зала „Никола
Петров“ – Горна Оряховица, ул. Васил Априлов № 26, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението за 2019 г. и насоки
за развитието през 2020 г.; 2. приемане на ГФО
за 2019 г.; 3. приемане на бюджет за 2020 г.; 4.
промени в устава; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час на същото място, при същия
дневен ред и ще се счита за законно, колкото и
членове да се явят.
1151
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1. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Синаница – 2000“ – гр. Кресна, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо събрание на 27.03.2020 г.
в 18,30 ч. в зала „5 октомври“ в сградата на
О бщ и н а К р е с н а п ри с лед н и я д нев ен р ед:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
дружеството през 2019 г.; 2. отчет на контролния
съвет за дейността на дружеството през 2019 г.;
3. приемане на програма за дейността и бюджет
на дружеството за 2020 г.; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ съб
ранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1150
1. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сдружение
„Спортен клуб Тийм – ГИС“ – Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно събрание на 22.03.2020 г. в 10 ч. в
седалището и адреса на управление на сдружението: ж.к. Дружба, ул. България № 18, шоурум,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет за календарната 2019 г.;
приемане и одобряване на годишния финансов
отчет; 2. приемане на решения за промяна на
устава на сдружението; 3. избор на нов управите-
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лен съвет; 4. приемане на нови и освобождаване
на членове на сдружението; 5. разни.
1174
3. – Управителният съвет на сдружение „Футболен клуб Струма“ – с. Марикостиново, област
Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 28.03.2020 г. в 20 ч. в
с. Марикостиново, читалище „Просвета“, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на
управителния и контролния съвет и председателя на
сдружението; 2. избор на членове на управителния
съвет на сдружението; 3. избор на председател на
сдружението; 4. избор на членове на контролния
съвет на сдружението; 5. изменение и допълнение
на устава на сдружението; 6. разни.
1176
5. – Управителният съвет на сдружение „Футболен клуб „Урвич“, София, с. Панчарево, на основание чл. 27 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружение
„Футболен клуб „Урвич“ на 28.03.2020 г. в 10 ч.
на адрес София, с. Панчарево 1137, ул. Риляник
№ 49, при следния дневен ред: 1. приемане и
подписване на нов устав на сдружението; 2. избор
на нов състав и председател на УС.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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