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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105
ОТ 27 МАЙ 2020 Г.

за приемане на Наредба за планиране на
граждански ресурси за отбрана
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за дейностите и задачите
по отбранително-мобилизационна подготовка
и условията и реда за тяхното осъществяване,
приета с Постановление № 31 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 17 от 2019 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. организиране на подготовката на държавните органи и техните администрации,
органите на местното самоу правление и
местната администрация;“
б) в ал. 3, т. 2 след думите „подготовката
на“ се добавя „ръководния и“.
2. В чл. 10 се създава ал. 9:
„(9) Областните управители осъществяват
методическото ръководство, координация и
контрол по изпълнението на дейностите и
задачите по отбранително-мобилизационна
подготовка на общините от съответната административна област.“
§ 2. В Постановление № 120 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките към Министерския
съвет (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 5 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 107 от
2018 г. и бр. 17 от 2019 г.), в чл. 2, ал. 3 т. 3
се изменя така:
„3. приема методически указания за планиране на граждански ресурси за отбрана,
разработване на държавния военновременен
план и номенклатурен списък за планиране на
военновременните потребности от гражданска
продукция и услуги и методически указания за
разработване на ведомствени и териториални
военновременни планове и военновременни
планове на юридически лица;“.
§ 3. В Наредбата за отсрочване на запасни
и техника-запас от повикване във въоръжените
сили при мобилизация, приета с Постановление № 114 на Министерския съвет от 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 47 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 34
и бр. 60 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде в наредбата думите „по чл. 12,
ал. 5 и 6“ се заменят с „по чл. 12, ал. 1 и
чл. 14, ал. 1“.
2. В чл. 5, ал. 1, т. 1, буква „а“ след думите „въоръжените сили“ се поставя запетая и
се добавя „съдии, прокурори, следователи и
членовете на Висшия съдебен съвет“.
§ 4. Наредбата за планиране на граждански
ресурси за отбрана, приета с Постановление
№ 267 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 93 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от
2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 27 от 2016 г. и
бр. 107 от 2018 г.), се отменя.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 11, ал. 5, чл. 12, ал. 3, чл. 22,
ал. 4 и чл. 34, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за планиране на граждански ресурси
за отбрана
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат условията
и редът за планиране на граждански ресурси
за отбрана, за разработване на военновременните планове, както и за изпълнение
на дейностит е по чл. 22, ал. 2, т. 22 и 23 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
Чл. 2. Планирането на граждански ресурси
за отбрана е основна дейност по отбранителномобилизационна подготовка и представлява
съвкупност от дейности за определяне на
военновременните потребности на страната
от отбранителни продукти и гражданска продукция и услуги, възлагане на военновременни задачи, разработване на военновременни
планове и програми и сключване на договори
за тяхното осигуряване.
Чл. 3. (1) Планирането на гра ж данск и
ресурси за отбрана се извършва от държавните органи, органите на съдебната власт,
организации, създадени със закон или с акт
на Министерския съвет, органите на местното
самоуправление и местната администрация,
включително техните поделения, подразделения и структурни звена, и юридическите
лица с възложени военновременни задачи по
отбраната на страната.
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(2) Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките
по предложение на министъра на отбраната
приема:
1. методически указания за планиране на
граждански ресурси за отбрана, разработ
ване на държавния военновременен план и
номенклатурен списък за планиране на военновременните потребности от гражданска
продукция и услуги;
2. методически указания за разработване
на ведомствени и териториални военновременни планове и военновременни планове на
юридически лица.
(3) Плановият период, за който се планират граждански ресурси за отбрана, се
определя с методическите указания по ал. 2,
т. 1 и е в съответствие с продължителността
на военновременния период, определен с
нормативен акт.
Чл. 4. (1) Планирането на гражданските
ресурси се основава на следните принципи
и условия:
1. синхронизиране на планирането по цели,
подходи, ресурси, време и място;
2. планиране по икономически дейности
на национално, ведомствено (секторно/отраслово), териториално (областно), местно
(общинско) и локално (организации и юридически лица) ниво;
3. отчитане на икономическите възможности на страната и наличието на военновременни запаси и държавни резерви, в това
число кризисни запаси, както и способностите
за военновременни доставки от местно производство и от внос;
4. контрол и приоритизиране на задачите при ефективно използване на наличните
ресурси;
5. прилагане на ръководните документи на
съюзно ниво, които имат отношение към планирането на граждански ресурси за отбрана;
6. съгласуваност на военновременното
планиране на гражданските ресурси с планирането от другите области на сигурността;
7. приоритетно изпълнение на договори за
производство, снабдяване и осигуряване със
стоки и услуги във военно време;
8. използване на методи, свързани с планиране, базирано на способности.
(2) Планирането на граждански ресурси за
отбрана се основава на документите по чл. 11,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, на задачите по
отбраната на страната, възложени с нормативен акт, на стратегическите и оперативните
планове на въоръжените сили, плановете за
привеждане в готовност за работа във военно
време и плановете за мобилизация на въоръжените сили и другите сили от системата за
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национална сигурност на Република България и други планове, свързани с отбраната
на страната.
Чл. 5. (1) Финансовото осигуряване на
дейностите по наредбата се извършва от
държавния бюджет, като елемент на финансирането на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка, по реда на чл. 34,
ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) Във военно време изпълнението на
възложените военновременни задачи по отбраната на страната се финансира от бюджета
на страната.
Г л а в а
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РЕД ЗА ПЛАНИРАНЕ
Чл. 6. Субектите по чл. 3, ал. 1 от наредбата
в рамките на своята компетентност планират
за военно време:
1. производство или внос на стоки и услуги,
необходими за въоръжените сили и другите
сили от системата за национална сигурност
на Република България с възложени задачи
по отбраната на страната;
2. производство или внос на основни хранителни и нехранителни стоки, друга гражданска продукция и осигуряване на услуги
за населението;
3. производство или внос на стоки от
стратегическо значение за икономиката на
страната и изграждането и поддържането на
инфраструктурата;
4. извършване на услуги от стратегическо
значение за осигуряване на устойчиво функциониране на държавата;
5. трудови, материални, финансови и други
ресурси, необходими за изпълнение на дейностите по наредбата.
Чл. 7. Планирането на граждански ресурси
за отбрана включва следните етапи:
1. възлагане на военновременни задачи на
държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация
и на организации, създадени със закон или с
акт на Министерския съвет;
2. определяне, по компетентност, на военновременните потребности от граждански
ресурси на въоръжените сили и на другите
сили от системата за национална сигурност;
3. определяне, по компетентност, на военновременните потребности от граждански ресурси
от министерствата, ведомствата, областните
администрации (Столичната община) и общините (районите), необходими за населението,
изграждането и поддържането на инфраструктурата и функционирането на икономиката и
администрацията във военно време;
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4. обобщаване на военновременните потребности в Министерството на отбраната и
изпращане на заявки до компетентните държавни органи за осигуряване на граждански
ресурси за отбрана;
5. проучване от държавните органи, по
компетентност, на възможностите на юридически лица за производство/доставка на стоки
и услуги за военно време за определяне на
потенциални изпълнители на военновременни задачи и изпращане на предложения до
Министерството на отбраната за включване
на юридически лица в списъка по т. 6 и за
възлагане на военновременни задачи по т. 7;
6. разрабо т ва не на ед и нен сп ис ък на
юридически лица, стратегически и други
особено важни обекти, които са от значение
за отбраната на страната във военно време,
на основание чл. 22, ал. 2, т. 22 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България;
7. възлагане на военновременни задачи на
юридически лица на основание чл. 22, ал. 2,
т. 23 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България;
8. разработване и приемане на държавен
военновременен план;
9. разработване на военновременни планове от задължените субекти по чл. 3, ал. 1
в съответствие с приетия държавен военно
временен план;
10. сключване на договори или рамкови
споразумения между юридически лица с възложени военновременни задачи и съответните
държавни органи по компетентност по реда
на глава шеста от наредбата и действащата
нормативна уредба;
11. разработване на номенклатурни списъци
и нормативи (количества) на военновременните запаси, програми за усвояване на изделия
по военновременните планове, програми за
изработване на пробни и контролни (тренировъчни) серии на отбранителни продукти,
заявки към ресорните/отрасловите министерства/ведомства за ресурсно осигуряване
на военновременните планове.
Чл. 8. Военновременните потребности, задачи и планове се актуализират по указания
на Междуведомствения съвет по отбранителна
индустрия и сигурност на доставките при:
1. промяна в изискванията на документи,
посочени в чл. 11, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България;
2. промяна на нормативно възложените
задачи по отбраната на страната;
3. промяна на структурата или числеността
на въоръжените сили за военно време;
4. структурни изменения в органите на изпълнителната власт и техните администрации.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ
ПОТРЕБНОСТИ
Чл. 9. (1) Военновременните потребности
на страната от отбранителни продукти и
гражданска продукция и услуги отразяват
потребностите на задължените субекти по
чл. 3, ал. 1, въоръжените сили и другите
сили от системата за национална сигурност,
населението, изграждането и поддържането
на инфраструктурата на страната и функционирането на икономиката във военно време.
Военновременните потребности са основа за
подготовката на държавния военновременен
план.
(2) Военновременните потребности от отбранителни продукти и гражданска продукция
и услуги, необходими за силите от системата
за национална сигурност на Република България, се определят от:
1. Министерството на отбраната – за въоръжените сили на Република България по чл. 50,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, и при необходимост – за разположени на територията на
страната съюзни сили;
2. Министерството на вътрешните работи,
Държавна агенция „Национална сигурност“,
Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната комисия по
сигурност на информацията – за структурните
им звена с функции в сферата на сигурността;
3. Министерството на правосъдието – за
подчинените му структурни звена с функции
по охрана на съдебната власт и местата за
лишаване от свобода.
(3) Министерствата и ведомствата, организации, създадени със закон или с акт на
Министерския съвет, органите на съдебната
власт, областните администрации и общините
(районите) в рамките на своята компетентност
определят военновременните си потребности
от гражданска продукция и услуги, включително стоки и услуги от стратегическо значение.
(4) Министерствата, ведомствата, организации, създадени със закон или с акт на
Министерския съвет, органите на съдебната
власт и областните администрации (Столичната община) изпращат военновременните си
потребности в Министерството на отбраната
за обобщаване.
(5) Общините (районите) изпращат военновременните си потребности в съответните
областни администрации (общини) за обобщаване.
(6) Задължените субекти по чл. 3, ал. 1
планират военновременните си потребности
от гражданска продукция и услуги съгласно
номенклатурния списък по чл. 3, ал. 2, т. 1.
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Чл. 10. (1) Военновременните потребнос
ти от отбранителни продукти и гражданска
продукция и услуги на въоръжените сили се
определят на базата на утвърдените им стратегически и оперативни планове.
(2) Министерствата и ведомствата (включително тези, в чиито структури има сили
от системата за национална сигурност), организации, създадени със закон или с акт на
Министерския съвет, определят военновременните си потребности от граждански ресурси
в съответствие със задачите по отбраната
на страната, възложени с нормативен акт,
планове за привеждане в готовност за работа
във военно време, планове за мобилизация
(които разработват такива), други планове,
свързани с отбраната, статистически данни
и по разработени от тях методики или методически указания.
(3) Областните администрации и общините
(районите) определят военновременните си
потребности от граждански ресурси, включително основни хранителни и нехранителни
стоки, на базата на задачите по отбраната
на страната, възложени им с нормативен
акт, планове за привеждане в готовност за
работа във военно време и броя на населението в съответната териториална единица,
регистрирано като живущо по настоящ адрес,
по норми на потребление, определени в нормативен акт, или статистически определени
норми. Служителите на администрациите на
държавните органи и техните териториални
структури влизат в разчетите на съответната
област/община за осигуряване със стоки и
услуги по местоживеене.
(4) Военновременни те пот ребност и от
граждански ресурси се определят от задължените субекти по чл. 3, ал. 1 с отчитане на
мирновременната им дейност, като планиране
на съкращаване на дейности и личен състав
се допуска само ако възложените военновременни задачи налагат такава необходимост
или ако това е предвидено в нормативен акт.
Чл. 11. Военновременните потребности на
страната от граждански ресурси и тяхното
разпределение по икономически дейности се
включват в държавния военновременен план.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЕДИНЕН СПИСЪК
НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, СТРАТЕГИЧЕС
КИ И ДРУГИ ОСОБЕНО ВАЖНИ ОБЕКТИ,
КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОТБРАНАТА
НА СТРАНАТА ВЪВ ВОЕННО ВРЕМЕ. ВЪЗЛАГАНЕ НА ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАДАЧИ
Чл. 12. (1) Министърът на отбраната изготвя единен списък на юридически лица,
стратегически и други особено важни обекти,
които са от значение за отбраната на страна-
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та във военно време, въз основа на писмени
предложения на съответните министри и
ръководители на ведомства и го внася за
приемане от Министерския съвет.
(2) Предложенията по ал. 1 се изготвят
в съответствие с нормативно възложените
военновременни задачи по отбраната на предлагащите държавни органи, военновременните
потребности по глава трета от наредбата,
актове, касаещи системата за военновременно управление, на страната и методическите
указания по чл. 3, ал. 2, т. 1.
(3) Юридическите лица, предложени за
включване в списъка по ал. 1, следва да са от
ресорите/отраслите, изброени в чл. 11, ал. 3
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
(4) Информация за юридическите лица,
ст рат ег и ческ и т е и д ру г и особено ва ж ни
обекти от единния списък по ал. 1, по отрасли и по териториални единици, е елемент
на съответните военновременни планове на
министерствата, ведомствата, областите и
общините.
(5) В двумесечен срок от приемането от
Министерския съвет на единния списък по
ал. 1 министърът на отбраната изпраща информация от списъка до съответните министерства, ведомства и организации, създадени
със закон или с акт на Министерския съвет,
и до областните администрации в касаещия
ги обем.
(6) В двумесечен срок от получаването на
информацията по ал. 5 министерствата и ведомствата изпращат информация от списъка
до техните териториални структури в касаещия
ги обем, а областните администрации – до
общините в областта.
(7) В двумесечен срок от получаването
на информацията по ал. 5 министерствата и
ведомствата уведомяват юридическите лица
от съответния отрасъл/ресор за включването
им в единния списък по ал. 1.
(8) Ежегодно до 31 март съответните министри и ръководители на ведомства в рамките
на своята компетентност извършват преглед
и п ри необходимост п равя т мо т иви рани
предложения до министъра на отбраната за
изменения и допълнения на списъка по ал. 1.
Чл. 13. (1) Военновременните задачи са
елемент от държавния военновременен план
и от военновременните планове на субектите
по чл. 3, ал. 1. Военновременните задачи се
изпълняват след привеждане в изпълнение на
военновременните планове по реда на чл. 20,
т. 4 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) Министерският съвет възлага военновременни задачи по отбраната на страната
на държавните органи, органите на местното
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самоуправление и местната администрация
и на организации, създадени със закон или
акт на Министерския съвет, в съответствие
с тяхната компетентност.
(3) Министерският съвет възлага военновременни задачи по отбраната на страната
на юридически лица за:
1. производство, ремонт и доставка (включително внос) на отбранителни продукти и
услуги за въоръжените сили и другите сили
от системата за национална сигурност;
2. производство и доставка (включително
внос) на ресурси, стоки и услуги от стратегическо значение за изграждане и поддържане
на инфраст ру к т у рата, фу нк ц иони ране на
икономиката и държавното управление на
страната във военно време.
(4) Военновременните задачи по ал. 3, т. 2
могат да бъдат определяни под формата на
контролни показатели, формирани на базата
на капацитетни възможности, инсталирани
мощности или произведена продукция/услуги
за предходен отчетен период.
(5) Министърът на отбраната внася в Министерския съвет предложение за възлагане
на военновременни задачи по ал. 2 и 3 въз
основа на предложенията на компетентните
държавни органи.
(6) Министрите и ръководители на ведомства, в чиито ресори/отрасли има юридически
лица, които са потенциални изпълнители на
военновременни задачи, правят предложение
до министъра на отбраната за възлагане на
военновременни задачи на едно или няколко
юридически лица. Предложенията следва да
са съобразени едновременно със:
1. нормативно възложените вонновременни
задачи на предлагащите държавни органи;
2. присъствие на юридическите лица в
единния списък на юридически лица, стратегически и други особено важни обекти, които
са от значение за отбраната на страната във
военно време;
3. заявените военновременни потребности
по глава трета от наредбата;
4. методическите указания по чл. 3, ал. 2,
т. 1.
(7) Кметовете на общини могат обосновано да предлагат на съответния областен
управител юридически лица, потенциални
изпълнители на военновременни задачи за
производство и доставка на стоки и услуги,
които са от особена важност за функциониране на съответната община и осигуряване
на населението във военно време. Областните у правители (к мет ът на Столичната
община) правят обосновано предложение до
министрите и ръководителите на ведомства,
в чиито отрасли попадат дейностите на тези
юридически лица.
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(8) Предложенията по ал. 6 и 7 се извършват
в срок до четири месеца след възлагането на
военновременни задачи на съответния държавен орган или след получаване на заявка
от Министерството на отбраната за необходимите граждански ресурси за осигуряване на
военновременните потребности на страната.
(9) Военновременните задачи и свързаните с
тях задължения влизат в сила с обнародването
на акта на Министерския съвет за тяхното
възлагане и са в сила до неговото изменение
или отменяне.
Чл. 14. (1) Областните управители и кметовете на общините (районите) в срок до три
месеца след възлагането на военновременните
им задачи изготвят списъци на юридически
лица и еднолични търговци – потенциални
производители/доставчици на граж данска
продукция и услуги (включително поддържане на инфраструктура) във военно време,
от значение за съответната област/община
(район). Списъците на областите се съставят въз основа на списъците на съответните
общини.
(2) Списъците по ал. 1 се изготвят в съответствие с методическите указания по чл. 3,
ал. 2, т. 1.
(3) Областните администрации (Столичната община) в срок до четири месеца след
възлагането на военновременните им задачи
изпращат до Министерството на отбраната
писмени уведомления за изготвените от тях
списъци по ал. 1. Списъците се изпращат в
Министерството на отбраната, разпределени
по видове потребности, отрасли и териториални единици.
(4) Списъците по ал. 1 са част от съответните военновременни планове на областите
и общините.
(5) За подпомагане извършването на дейностите по чл. 12 – 14 министерствата, ведомствата, областните администрации (Столичната община) и общините (районите) в
рамките на своята компетентност организират
и поддържат бази данни за юридическите
лица и едноличните търговци от значение за
отбраната и/или потенциални изпълнители
на военновременни задачи за съответния
отрасъл, област или община.
Чл. 15. (1) Министрите и ръководителите
на ведомства разпределят и възлагат военновременни задачи на подчинените им административни структури и на териториалните
подразделени я на своите админист рации
съобразно военновременната задача на съответното министерство или ведомство.
(2) Конкретното разпределение на поставените военновременни задачи между подразделенията на публични дружества, включително
холдингови обединения, се извършва от съот-
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ветния ресорен министър или ръководител на
ведомство (кмет на община), който упражнява
правата на държавата (общината).
(3) При промяна на предмета на дейност, в
обхвата на поставената военновременна задача,
преструктуриране, обявяване в несъстоятелност или ликвидация на юридическо лице с
възложени военновременни задачи, в срок
до два месеца от настъпване на събитието
юридическото лице уведомява мотивирано
ресорния държавен орган, предложил възлагането на военновременната задача, и кмета
на съответната община. Ресорният държавен
орган в срок до два месеца от получаване
на уведомяването или от установяването на
горецитираните събития изготвя предложение
до министъра на отбраната за изменение на
единния списък и/или за превъзлагане или
снемане на военновременните задачи на съответното юридическо лице.
(4) Ежегодно до 31 мар т съо т вет ни те
министри и ръководители на ведомства в
рамките на своята компетентност извършват
преглед и при необходимост правят мотивирани предложения до министъра на отбраната
за възлагане на военновременни задачи на
юридически лица, включени в списъка по
чл. 12, ал. 1.
(5) Ежегодно до 31 октомври министърът на
отбраната извършва преглед на постъпилите
предложения по ал. 3 и 4 и по чл. 12, ал. 8
и при необходимост прави предложение до
Министерския съвет за изменение на единния
списък по чл. 12, ал. 1 и/или за превъзлагане
или снемане на военновременни задачи на
съответните юридически лица.
(6) Ежегодно до 31 март областните администрации (Столичната община) и общините
(районите) в рамките на своята компетентност извършват преглед на списъците по
чл. 14, ал. 1 (по териториални единици) и при
необходимост организират тяхната актуализация, за което уведомяват Министерството
на отбраната.
(7) Възлагането или снемането на военновременни задачи на юридически лица,
актуализацията на единния списък по чл. 12,
ал. 1 и актуализацията на списъците по чл. 14,
ал. 1 се отразяват в съответните военновременни планове.
Чл. 16. (1) В мирно време задължените
субекти по чл. 3, ал. 1 с възложени военновременни задачи поддържат готовност за работа
във военно време, като изпълняват в рамките
на своята компетентност дейности и задачи
по отбранително-мобилизационна подготовка
в съответствие с нормативните актове.
(2) Ю ри д и че ск и т е л и ц а , вк л ючен и в
единния списък по чл. 12, ал. 1, на които
не са възложени военновременни задачи,
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по преценка на съответния държавен орган
могат да извършват определени дейности по
отбранително-мобилизационна подготовка,
които не налагат финансиране от държавния
бюджет.
(3) Във военно време доставките на ресурси, стоки и услуги при изпълнение на
во ен новр емен н и т е за дач и и п ла нове на
юридическите лица се извършват по реда
на действащото законодателство и съгласно
утвърдените процедури за въоръжените сили,
другите сили от системата за национална
сигурност и съответното ведомство, за което
те са предназначени.
Г л а в а

п е т а

РАЗРАБОТВАНЕ НА ВОЕННОВРЕМЕННИ
ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 17. (1) С военновременните планове
и програми се създава организацията за изпълнение на възложените военновременни
задачи по отбраната на страната.
(2) Военновременните планове включват
текстуална и таблична част:
1. в текстуалната част се описват: основанието и целта за разработване на плана;
мирновременният предмет на дейност и характерните особености на съответната организация, разработваща плана; ограничения,
допускания и други предпоставки; приложима
отраслова икономическа информация; приложима регионална (териториална) географска,
демографска, социална, икономическа и друга
информация;
2. в табличната част като приложения
под формата на таблици, диаграми, схеми,
карти и други се съдържат конкретни данни
за: поставените военновременни задачи; дейности и производствени програми за тяхното
изпълнение (когато е приложимо); разчети за
ресурсното осигуряване на плановете; друга
приложима информация.
(3) Формите и таблиците на военновременните планове са унифицирани и се приемат
от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките
по предложение на министъра на отбраната.
(4) Текстуалната и табличната част могат
да включват и друга специфична информация
съобразно особеностите на съответната организация, разработваща плана, по преценка
на нейния ръководител.
(5) Министерствата и ведомствата разработват указания за планиране на граждански
ресурси за отбрана и разработване на военновременен план, в съответствие с наредбата
и методическите указания по чл. 3, ал. 2,
т. 1 и 2.
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Раздел II
Държавен военновременен план
Чл. 18. (1) С държавния военновременен
план се организира осигуряването на граждански ресурси за въоръжените сили, населението, поддържането на инфраструктурата,
функционирането на икономиката, органите
на държавната власт и техните администрации
във военно време.
(2) Държавният военновременен план съдържа информация за целите и задачите на
държавните органи, обобщени данни за военновременните потребности, възможности за
производство и доставка на стоки и услуги за
военно време по икономически отрасли и по
териториални единици и друга информация.
(3) При изготвяне на държавния военновременен план се спазва редът за планиране
на граждански ресурси за отбрана по чл. 7 и
методическите указания по чл. 3, ал. 2.
(4) Министерството на отбраната организира разработването на държавен военновременен план по структура, форми и таблици,
приети от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките.
(5) Проектът на държавен военновременен
план се разглежда от Междуведомствения
съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките и се внася за приемане
от Министерския съвет.
(6) Преглед и при необходимост частична
или цялостна актуализация на държавния военновременен план се извършва по указания
на Междуведомствения съвет по отбранителна
индустрия и сигурност на доставките:
1. при промяна в изискванията на някои
от документите по чл. 11, ал. 2 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България;
2. при промяна на задачите по отбраната
на страната, възложени с нормативен акт;
3. при промяна в структурата или числеността на въоръжените сили за военно
време, значителни изменения в структурата
на министерствата и ведомствата или в административно-териториалното деление на
страната.
Раздел III
Ведомствен военновременен план
Чл. 19. (1) Министерствата и ведомствата,
включително техните подчинени структури,
организации, създадени със закон или с акт
на Министерския съвет, и органите на съдебната власт разработват военновременни планове, чрез които се осигурява изпълнението
на военновременните задачи на съответния
държавен орган и подчинените му административни структури.
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(2) Военновременните планове по ал. 1 се
разработват по ведомствени методики (методическите указания), разработени в съответствие
с методическите указания по чл. 3, ал. 2, и
отразяват специфичните функции, задачи и
структура на съответната администрация и
нейната работа във военно време.
(3) Ведомствените военновременни планове
съдържат:
1. административно-правна и обща отраслово-икономическа информация;
2. задачи по отбраната на страната, възложени с нормативен акт на съответните
държавни органи;
3. сп ис ъц и на юри д и ческ и т е л и ца о т
съответния ресор/отрасъл с възложени военновременни задачи (за министерствата и
ведомствата, които имат такива);
4. информация от единния списък по чл. 12,
ал. 1 за съответния ресор/отрасъл;
5. информация за ресурсното осигуряване
на плана;
6. финансов разчет за изпълнение на плана;
7. друга приложима информация.
(4) Военновременните планове на министерствата и ведомствата, в чиито структури има
сили от системата за национална сигурност на
Република България, и плановете на органите
на съдебната власт отразяват специфичните
им задачи в сферата на сигурността, опазване
на обществения ред и законност, правораздаване, охрана на съдебната власт и местата
за лишаване от свобода.
(5) Министерствата и ведомствата, в чиито
ресори/отрасли има юридически лица с възложени военновременни задачи, разработват
плановете си на базата на разработени военновременни планове на тези юридически лица.
(6) Подчинените, включително териториалните, структури на министерствата и
ведомствата разработват военновременни
планове съобразно военновременните задачи,
възложени с нормативен акт или от съответния министър или ръководител на ведомство.
(7) Военновременните планове на подчинените, включително териториалните, структури
на министерствата и ведомствата, които нямат възложени специфични военновременни
задачи, по преценка на съответния министър
или ръководител на ведомство могат да се
разработят като част от военновременния
план на съответното министерство или ведомство. Редът и начинът за разработване на
плановете се определят с методики (методически указания) на съответния министър или
ръководител на ведомство.
Раздел IV
Териториални военновременни планове
Чл. 20. (1) Областите (Столичната община)
и общините (районите) разработват военновременни планове, с които се планират граж-
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дански ресурси за отбрана за осигуряване на
населението със стоки от първа необходимост,
защитата на населението и инфраструктурата,
поддържане на устойчиво функциониране на
администрацията, социалните дейности и
икономиката на съответната териториална
единица.
(2) В плана на областта (Столичната община)/общината (районите) се съдържат:
1. административно-правна, регионална
(териториална), отраслово-икономическа и
демог рафска информаци я за съответната
област (община, район);
2. задачи по отбраната на страната, възложени с нормативен акт;
3. разчет за осигуряване на населението
със стоки от първа необходимост, а при необходимост – и разчет за преразпределение
на тези стоки между общините (районите,
населените места) на територията на областта
(общината);
4. военновременни потребности за: осигуряване защита на населението; поддържане
на местната инфраструктура; поддържане на
основни административни, социални и икономически дейности в общините съгласно
Закона за местното самоуправление;
5. обобщени данни от плановете на териториални структури на централната администрация и юридически лица от областта (общината) с възложени военновременни задачи;
6. списъци по чл. 14, ал. 1 и информация
от единния списък по чл. 12, ал. 1 за съответната територия;
7. информация за ресурсното осигуряване
на плана;
8. финансов разчет за изпълнение на плана;
9. друга приложима информация.
(3) Планът на областта се разработва от
съответната областна администрация въз
основа на плановете на общините на нейна
територия.
(4) Планът на общината се разработва
от съответната общинска администрация.
Плановете на общините с районно деление
се разработват на базата на плановете на
районите.
Раздел V
Военновременен план на юридическо лице
Чл. 21. (1) Юридическите лица, на които
са възложени военновременни задачи, разработват военновременен план.
(2) Военновременният план на юридическото лице включва административно-правна
информация относно правосубектността на
юридическото лице, възложените му военновременни задачи, военновременна производствена програма, ресурсно осигуряване,
финансов разчет и друга приложима информация по указания на ресорния държавен орган,
непосредствено контролиращ изпълнението
на военновременните задачи.
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(3) Ръководителите на юридически лица, на
които са възложени военновременни задачи
за производство (ремонт) на отбранителни
продукти, назначават със заповед постоянна
техническа комисия, която:
1. организира създаване и поддържане на
мощности за военновременна дейност;
2. организира разработване и актуализиране
на необходимата техническа документация;
3. организира дейности по усвояване на
отбранителни продукти;
4. организира разработване, изпитване и
приемане на контролни (тренировъчни) серии
за производство (ремонт) на изделия;
5. осъществява контрол върху състоянието
на военновременните мощности и военновременните запаси;
6. извършва други дейности по подготовката на юридическото лице за работа във
военно време.
Чл. 22. (1) Юридическите лица, които са
включени в единния списък по чл. 12, ал. 1,
на които не са възложени военновременни
задачи, както и юридически лица и еднолични
търговци – потенциални производители/доставчици на гражданска продукция и услуги
за военно време, включени в списъците по
чл. 14, ал. 1, не разработват военновременни
планове.
(2) Юридически лица, включени в единния
списък по чл. 12, ал. 1, както и юридически
лица и еднолични търговци – потенциални
производители/доставчици на граж данска
продукция и услуги за военно време, включени в списъците по чл. 14, ал. 1, са длъжни
при поискване да предоставят информация на
съответния държавен орган за своите производствени капацитети за изделията/услугите
от значение за отбраната.
Раздел VI
Ресурсно осигуряване на плановете
Чл. 23. Субектите по чл. 3, ал. 1, които
изготвят военновременни планове, планират
трудови, материални, финансови и дру ги
ресу рси за осиг у ряване изпълнението на
плановете и поставените им военновременни
задачи.
Чл. 24. (1) Планирането на трудови ресурси има за цел да осигури необходимия
капацитет за изпълнение на военновременните задачи.
(2) П л а н и ра не т о на т ру дови р е с у р си
включва:
1. определяне на потребността от трудови
ресурси за работа на държавната администрация във военно време и изпълнение на военновременните задачи на юридическите лица;
2. организиране на отсрочване от мобилизация във въоръжените сили на необходимите
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за военновременното производство трудови
ресурси и организиране на тяхната подготовка
и обучение;
3. подготовка на трудови ресурси за евакуа
ция, ремонт и поддържане на инфраструктурни
обекти;
4. подаване на заявки за осигуряване на
трудови ресурси до компетентните държавни
органи и организиране на попълнението на
недостигащите трудови ресурси.
(3) Трудови те ресу рси, необходими за
изпълнението на военновременните задачи,
които подлежат на мобилизация, се отсрочват от повикване във въоръжените сили по
ред, определен с Наредбата за отсрочване на
запасни и техника-запас от повикване във
въоръжените сили при мобилизация, приета с
Постановление № 114 на Министерския съвет
от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 34 и 60 от 2014 г.).
Чл. 25. (1) Материалните ресурси, необходими за изпълнение на военновременните
п ланове, вк лючват мощ ност и, су ровини,
материали, възли, детайли, инструментална
екипировка, резервни части, гориво-смазочни
материали и др.
(2) Планираните материални ресурси трябва да отговарят на спецификата и обема на
възложените военновременни задачи.
Чл. 26. (1) Военновременните мощности
(мощности за военновременна дейност) представляват техника (транспортна и специална),
производствени площи, машини, съоръжения,
техническо оборудване и други и се създават
и поддържат по реда на Наредбата за усвояване на военни изделия и за създаване и
поддържане на мощности за военновременна
дейност на националното стопанство, приета
с Постановление № 344 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 1995 г.; изм.,
бр. 49 от 2012 г.).
(2) Техниката, необходима за изпълнението
на военновременните задачи, която подлежи
на мобилизация, се отсрочва от повикване
във въоръжените сили по ред, определен с
акт на Министерския съвет.
Чл. 27. (1) Юридическите лица с поставени
военновременни задачи за производство (ремонт) на отбранителни продукти и по преценка
на съответния компетентен държавен орган
за производство на стоки и услуги от стратегическо значение планират военновременни
запаси от готови изделия, възли, детайли,
материали, суровини, енергоносители и др.
(2) Министерството на отбраната и другите министерства и ведомствата, в чиито
структури има сили от системата за национална сигурност на Република България, за
осигуряване на своите военновременни пот
ребности планират военновременни запаси от
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готова продукция: отбранителни продукти,
резервни части, гориво-смазочни материали,
продоволствие и друга гражданска продукция.
(3) Министерският съвет определя нормативи (в дни) за създаване на военновременни
запаси по ал. 1 и 2 по предложение на министъра на отбраната съгласувано с министерствата и ведомствата, в чиито структури има
сили от системата за национална сигурност
на Република България или в чийто ресор
има юридически лица с възложени военновременни задачи, както и с Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“.
Чл. 28. (1) Юридическите лица по чл. 27,
ал. 1 планират военновременни запаси в съответствие с поставените им военновременни
задачи, с нормативите (в дни) по чл. 27, ал. 3
и по производствени норми, определени в
съответните конструктивни и технологични
документации.
(2) Юридическите лица по чл. 27, ал. 1
планират военновременни запаси от готови
или полуготови изделия, когато изделията не
могат да бъдат произведени в определения
срок, съгласно поставените им военновременни задачи или разработените военновременни
планове.
(3) Юридическите лица по чл. 27, ал. 1
изготвят писмени предложения до ресорните държавни органи за необходимите им
номенклатури и количества военновременни
запаси в съответствие с разработените си
военновременни планове.
(4) Ресорните държавни органи на юридическите лица по чл. 27, ал. 1 и държавните
органи, в чиито структури има сили от системата за национална сигурност на Република
България, изготвят писмени предложения за
необходимите им номенклатури и количества
военновременни запаси до министъра на отбраната, който след обобщаване съвместно с
председателя на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ ги внася за
приемане в Министерския съвет.
Чл. 29. Създаването, съхраняването, обновяването и освобождаването на военновременни запаси и финансирането на тези дейности се
осъществява по реда на Закона за държавните
резерви и военновременните запаси.
Раздел VII
Утвърждаване и привеждане в изпълнение
на военновременните планове, методическо
ръководство и контрол, взаимодействие и
обмен на информация
Чл. 30. (1) Държавният военновременен
план и военновременните планове на задължените субекти по чл. 3, ал. 1 могат да бъдат
приведени в изпълнение частично или пълно
за част или за цялата територия на страната
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при настъпване на някои от обстоятелствата
по чл. 108 или 110 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
(2) Привеждането в изпълнение на военновременните планове се извършва по
реда на чл. 20, т. 4 от Закона за отбраната и
въор ъжените сили на Република България.
В предложението на Министерския съвет се
посочва дали привеждането в действие да става
върху цялата територия или само на част от
нея, дали да се приведе изцяло или частично
в действие определен военновременен план.
Чл. 31. (1) Военновременните планове се
съгласуват и утвърждават по следния ред:
1. военновременните планове на юридическите лица с възложени военновременни
задачи се утвърждават от съответния ресорен
министър, ръководител на ведомство или
кмет на община (за общинските дружества
или дружества с преобладаващо общинско
участие, на които са поставени военновременни задачи);
2. военновременните планове на общините се утвърждават от съответния областен
управител;
3. военновременните планове на районите
на общините се утвърждават от съответния
кмет на община;
4. военновременните планове на министерствата, ведомствата, организациите, създадени
със закон или с акт на Министерския съвет, и
областите (Столичната община) се утвърждават от техния ръководител след съгласуване с
министъра на отбраната или с оправомощено
от него длъжностно лице;
5. военновременните планове на органите на
съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална
сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“
и на Националната служба за охрана се утвърждават от техния ръководител; същите
изпращат информация в Министерството на
отбраната, необходима за разработване на
държавния военновременен план;
6. военновременните планове на подчинените на държавните органи административни
структури, включително на териториалните
структури, се утвърждават от съответния висшестоящ министър/ръководител на ведомство;
териториалните структури изпращат информация на съответния областен управител/кмет
на община, необходима за разработване на
военновременния план на област.
(2) Задължените субекти по чл. 3, ал. 1
разработват военновременните си планове в
минимум два екземпляра и изпращат утвърден екземпляр от своя план на висшестоящия
държавен орган или на органа, контролиращ
изпълнението на военновременните задачи.
Министрите, ръководителите на ведомства
и на организации, създадени със закон или
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с акт на Министерския съвет, и областните
управители, с изключение на структурите по
ал. 1, т. 5, изпращат утвърден екземпляр от
плана в Министерството на отбраната.
Чл. 32. (1) Министърът на отбраната осъществява общото методическо ръководство и
контрол на дейностите по разработването на
военновременните планове.
(2) Прякото методическо ръководство и
контрол по разработването и поддържането
на военновременните планове, готовността
за работа във военно време и готовността за
изпълнение на възложените военновременни
задачи на субектите по чл. 3, ал. 1 се извършват на йерархичен принцип от държавните
органи в рамките на тяхната компетентност.
(3) Областните управители осъществяват
контрол върху разработването и поддържането
на военновременните планове на общините
в съответната област.
(4) Съответните ресорни министри и ръководители на ведомства осъществяват контрол
върху разработването и поддържането на
военновременните планове на подчинени административни структури и на юридическите
лица с възложени военновременни задачи в
съответния ресор/отрасъл.
(5) Кметовете на общини осъществяват
контрол върху разработването и поддържането
на военновременните планове на общинските
дружества или дружества с преобладаващо
общинско участие с възложени военновременни задачи и на военновременните планове на
районите при общините с районно деление.
(6) Контролът по изпълнението на сключените рамкови споразумения и договори се
осъществява от техния възложител или от
определен от него орган или длъжностно лице.
Чл. 33. (1) В процеса на планиране министерствата, ведомствата, подчинените им структури, организациите, създадени със закон или
с акт на Министерския съвет, териториалната
администрация и задължените юридически
лица обменят планова информация.
(2) Националният статистически институт
за изпълнение на дейностите по наредбата
предоставя чрез своите централни и териториални структури необходимата статистическа
информация на субектите по ал. 1 в касаещия
ги обем.
(3) Субектите по ал. 1 предоставят в Министерството на отбраната обобщени данни от
проектите на военновременните си планове,
както и друга информация, необходима за разработване на държавния военновременен план.
Раздел VIII
Програми
Чл. 34. (1) Министърът на отбраната въз
основа на писмени предложения от държавни органи, в чиито ресори има юридически
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лица с възложени военновременни задачи,
изготвя програма за усвояване на производство (ремонт) на отбранителни продукти и
за изработване на контролни (тренировъчни)
серии за производство (ремонт) на отбранителни продукти от юридическите лица.
Предложенията включват и прогнозен разчет
на необходимите финансови средства.
(2) Програмата по ал. 1 се приема от Министерския съвет след разглеждане в Междуведомствения съвет по отбранителна индуст
рия и сигурност на доставките. Програмата
включва прогнозен разчет на необходимите
финансови средства.
(3) Държавните органи по ал. 1 изготвят
годишни програми за усвояване на производство (ремонт) на отбранителни продукти и за
изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на отбранителни
продукти от юридическите лица с възложени
военновременни задачи от техния ресор.
(4) Държавните органи изготвят годишни
програми (план-графици) за поддържане на
военновременни мощности и инфраструктура,
свързана с изпълнение на военновременните
задачи на съответния държавен орган и на
юридическите лица от съответния ресор/
отрасъл.
(5) Фи на нси ра не т о на п рог ра м и т е се
осъществява от държавния бюджет с разработване и приемане на годишните бюджети
на държавните органи като елемент на финансирането на дейностите по отбранителномобилизационн а подготовка по реда на чл. 34,
ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
Г л а в а

ш е с т а

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ И РАМКОВИ
СПОРАЗУМЕНИЯ
Чл. 35. (1) Между държавните органи, контролиращи изпълнението на военновременните задачи, и юридическите лица с възложени
военновременни задачи се сключват в мирно
време рамкови споразумения/договори за
производство/доставка на стоки или услуги,
включително изграждане и поддържане на
инфраструктура във военно време, в случаите, когато:
1. предмет на военновременната задача е
производство, доставка (включително и внос)
или ремонт на отбранителни продукти за
нуждите на въоръжените сили или другите
сили от системата за национална сигурност;
2. предмет на военновременната задача е
изграждане и поддържане на инфраструктура
за нуждите на въоръжените сили или другите
сили от системата за национална сигурност;
3. естеството на военновременната задача
изисква значително увеличаване на произвеж-
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даните обеми продукция или увеличаване на
производствените капацитети чрез включване
на допълнителни производствени мощности
в дейността на юридическото лице;
4. естеството на военновременната задача изисква поддържане на консервирани
мощности, предназначени за използване във
военно време;
5. естеството на военновременната задача
изисква усвояване на производството/ремонта
на нов отбранителен продукт;
6. естеството на военновременната задача
налага промяна на основния предмет на дейност на юридическото лице във военно време.
(2) Договори за поддържане в мирно време
на готовност за работа във военно време се
сключват между съответния държавен орган,
контролиращ изпълнението на военновременните задачи, и юридическите лица с възложени
военновременни задачи по реда на действащото
законодателство при осигурено финансиране от
държавния бюджет чрез бюджетите на съответните разпоредители с бюджет за компенсиране
на извършваните от юридическите лица разходи
за поддържане на готовност. Сключването на
договор по настоящата алинея по преценка на
държавния орган може да замени сключването
на рамково споразумение или договор по ал. 1,
ако в договора са включени и съответните
задължения по ал. 1.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 не се изиск
ва сключването на рамкови споразумения/
договори между държавните органи, контролиращи изпълнението на военновременните
задачи, и юридическите лица с възложени
военновременни за дачи за производство,
доставка и ремонт на стоки или услуги във
военно време или на договори за поддържане
в мирно време на готовност за работа във
военно време.
(4) Рамковите споразумения/договори по
ал. 1 се привеждат в изпълнение във военно
време и се финансират от бюджета на страната във военно време по реда на действащото
законодателство.
(5) В случаите на сключени рамкови споразумения по ал. 1 във военно време, при
повишена опасност от военен конфликт или
при въвеждане на военновременните планове
в действие държавните органи въз основа на
тези споразумения сключват с юридическите
лица договори с конкретни параметри за изпълнение на военновременни задачи.
(6) Във военно време, при повишена опасност от военен конфликт или при въвеждане
на военновременните планове в действие
държавните органи сключват договори за
производство/доставка на гражданска продукция или услуги, които са необходими, но
за които няма възложени военновременни
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задачи. Договори се сключват с един или няколко изпълнители/доставчици при условията
на действащото законодателство, като не е
задължително тези изпълнители/доставчици
да са включени в списъка по чл. 12.
(7) Юридическите лица, сключили рамкови споразумения или договори по ал. 1 и 2,
предоставят при поискване от ресорните държавни органи, контролиращи готовността за
изпълнение на възложените военновременни
задачи, актуална информация, свързана с
изпълнението на сключените споразумения/
договори.
(8) Ежегодно до края на март държавните органи уведомяват Министерството на
отбраната за сключените от тях рамкови
споразумения и договори по ал. 1 и 2 в сила
към съответния момент.
Чл. 36. Обект на договорите по чл. 35,
ал. 2 за поддържане на готовност за работа
във военно време (договор за субсидиране/
получаване на субсидия от държавния бюджет)
по преценка на държавния орган, пряко контролиращ изпълнението на военновременните
задачи, са няколко или всички от следните
дейности и задачи, свързани с отбранителномобилизационната подготовка:
1. разработване и поддържане в готовност
за изпълнение на плана за привеждане в готовност за работа във военно време, военновременния план и други планове и документи,
свързани с отбраната на страната;
2. организиране на денонощно оперативно
дежурство за поддържане на готовност за
оповестяване при привеждане в готовност за
работа във военно време;
3. усвояване на производство (ремонт) на
отбранителни продукти;
4. изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на
отбранителни продукти;
5. поддържане на военновременни мощности (мощности за военновременна дейност);
6. съхраняване на техническа документация
за отбранителни продукти;
7. оборудване и поддържане на пунктове за
управление, както и укрития за най-голямата
военновременна работна смяна;
8. закупуване и обслужване на противохимически средства за защита на личния състав;
9. провеждане на организационни мероприятия (учения, сборове, семинари, работни
срещи и др.) за поддържане на готовност на
личния състав за работа във военно време;
10. обучение и квалификация на персонал
по въпросите на отбранително-мобилизационната подготовка и планирането на граждански
ресурси за отбрана;
11. други дейности, свързани с поддържането на готовност за работа във военно време.
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Чл. 37. (1) Юридическите лица с възложени военновременни задачи за производство
(ремонт) на отбранителни продукти поддържат готовност за работа във военно време
чрез производство на контролни (тренировъчни) серии.
(2) За производството на контролни (тренировъчни) серии на усвоени отбранителни
продукти (или усвоен ремонт) се сключва
договор между юридическото лице и ресорния
държавен орган. Договорът по настоящата
алинея може да съвпада с договора по чл. 35,
ал. 2 за поддържане на готовност за работа
във военно време.
(3) Производството на контролни (тренировъчни) серии се извършва в съответствие
с действащите държавни стандарти.
(4) Произведените изделия от контролни
(тренировъчни) серии, които отговарят на
изискванията и държавните стандарти, се
завеждат задбалансово от юридическото лице
производител като военновременни запаси
във връзка с чл. 28, ал. 2 или се предават
безвъзмездно на държавния орган, който е
техен потребител във военно време, или на
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Граждански ресурси за отбрана“ са
трудови (човешки) ресурси, стоки и услуги
(включително ремонт на изделия, изграждане
и поддържане на инфраструктура) от национално производство или внос, материални,
финансови и други ресурси, необходими на
въоръжените сили, другите сили от системата
за национална сигурност на Република България, държавната и местната администрация,
населението и икономиката за изпълнение на
нормативно възложени задачи по отбраната на
страната, защита и осигуряване на населението, поддържане на административни, социални
и икономически дейности и инфраструктура
за устойчиво функциониране на държавата
във военно време.
2. „Гражданска продукция и услуги“ са
стоките и услугите, необходими на въоръжените сили и другите сили от системата
за национална сигурност на Република България, населението, държавната и местната
администрация и икономиката за работа във
военно време, които не попадат в категорията
отбранителни продукти.
3. „Стоки от стратегическо значение“ са
стоки, които са част от гражданската продукция и които са от особена важност за функционирането на държавата във военно време.
4. „Услуги от стратегическо значение“ са
услуги, които са част от гражданските услуги
и са тези административни, икономически
и социални дейности, които са от особена
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важност за функционирането на държавата,
защитата и осигуряването на населението и
поддържането на инфраструктурата във военно време, като:
а) административни услуги, предоставяни
от държавните органи;
б) функциониране на банковата система и
паричното обращение;
в) съдопроизводство и функциониране на
съдебната система;
г) опазване на обществения ред и функциониране на правоохранителната система;
д) здравеопазване;
е) социа лни и социа лно-осиг у рителни
дейности;
ж) логистика, транспорт, съхраняване и
спедиция;
з) информационно осигуряване и комуникации;
и) добив, преработка и доставка на енергийни ресурси и енергоносители;
к) производство, пренос и разпределение
на електрическа енергия, топлинна енергия
и природен газ;
л) услуги по водоснабдяване и канализация;
м) изграждане и поддържане на енергийната, транспортната, комуникационната, ВиК
и друга инфраструктура в урбанизираната и
неурбанизираната територия;
н) опазване на околната среда и водите;
о) обучение и образование;
п) опазване на културни ценности;
р) изследвания и развойна дейност и др.
5. „Основни хранителни и нехранителни
стоки“ са стоките, посочени в приложението
към чл. 7, т. 1 от Наредбата за снабдяване с
основни хранителни и нехранителни стоки
във време на война, приета с Постановление
№ 31 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ,
бр. 18 от 1998 г.).
6. „Юридически лица с военновременни
задачи по отбраната на страната“ са търговски дружества по смисъла на Търговския
закон, юридически лица, създадени по реда
на Закона за кооперациите, публични предприятия по смисъла на Закона за публичните
предприятия, на които са възложени военновременни задачи по отбраната на страната с
нормативен акт.
7. „Ведомства“ са държавните агенции,
администрацията на държавните комисии и
други административни структури, създадени
с нормативен акт, които имат функции във
връзка с осъществяването на изпълнителната власт.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В срок до три месеца от влизането в
сила на наредбата Междуведомственият съвет
по отбранителна индустрия и сигурност на
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доставките приема по предложение на министъра на отбраната методическите указания
по чл. 3, ал. 2, т. 1.
§ 3. В срок до четири месеца от влизането
в сила на наредбата министърът на отбраната
да създаде организация за разработването на
държавен военновременен план по реда на
наредбата.
§ 4. До определянето на нови военновременни задачи на държавните органи, органите
на съдебната власт, организации, създадени
със закон или с акт на Министерския съвет,
органите на местното самоуправление и местната администрация, включително техните
поделения, подразделения и структурни звена,
важат военновременните задачи, утвърдени
с Постановление № 286 на Министерския
съвет от 2011 г. за възлагане на военновременни задачи по отбраната на страната на
държавните органи, органите на местното
самоуправление и местната администрация
и на юридическите лица – бюджетни организации (ДВ, бр. 83 от 2011 г.).
§ 5. До определянето на нови военновременни задачи на юридически лица по реда
на наредбата важат военновременните задачи,
утвърдени с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2008 г. за утвърждаване на
военновременни задачи на юридически лица
за производство на основна военна и гражданска продукция и услуги (обн., ДВ, бр. 105
от 2008 г.; изм., бр. 49 от 2012 г.).
§ 6. Методическото ръководство и контролът по изпълнението на наредбата се възлагат
на министъра на отбраната.
§ 7. Наредбата се приема на основание
чл. 11, ал. 5, чл. 12, ал. 3, чл. 22, ал. 4 и чл. 34,
ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
3880

РЕШЕНИЕ № 349
ОТ 26 МАЙ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Иканталъка 2“,
община Каварна, област Добрич
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 3
и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
на Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за
утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане
на конкурс за определяне на концесионер на
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морски плаж (необн.), изменено с Решение
№ 682 на Министерския съвет от 2019 г., и
мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Иканталъка 2“, община Каварна, област Добрич – изключителна
държавна собственост, наричан по-нататък
„обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Иканталъка 2“, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ 6883 кв. м,
съставляващ поземлен имот с идентификатор
72693.151.15 по кадастралната карта и кадаст
ралните регистри на землището на с. Топола,
община Каварна, област Добрич, одобрени със
Заповед № РД-18-31 от 27.02.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, индивидуализиран
съгласно данните в Акт за изключителна
държавна собственост № 705 от 24.10.2002 г. и
специализираната карта и регистър на морски
плаж „Иканталъка 2“, приета с Протокол № 4
от 14 – 15.02.2013 г. на комисията по чл. 18
от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за
създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по
чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни
принадлежности, свободно пешеходно придвижване върху територията на плажа, включително върху преместваеми пешеходни пътеки,
удобно използване на преместваемите обекти
и улесняване придвижването и ползването на
плажните услуги от хората с увреждания, и
е с размер 6373 кв. м и с точки, определящи
активната плажна площ, от № 1 до № 71 в
Координатна система „Българска геодезическа
система 2005“.
1.3. В активната плажна площ на морски
плаж „Иканталъка 2“ не са включени: общата
площ на обектите на инфраструктурата в размер 510 кв. м, определени в специализираната
карта като други обекти, представляващи
4 площи с размери 46 кв. м, 81 кв. м, 85 кв. м
и 298 кв. м, заети от скали.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 580 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 56 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
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1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които
са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското
обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, за осигуряване на водното спасяване,
за обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. прилежаща техническа инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на
територията и всяка друга самостоятелна вещ,
която осигурява безпрепятствено, нормално и
безопасно функциониране на обекта на концесията или на предоставянето на услугите,
предмет на концесията, извън посочените
принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на концесионния договор
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица
и задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техничес
ката инфраструктура по т. 1.6.2.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и на други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
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3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор
и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Концесионният договор влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите, със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесията акватория с широчина
200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията съгласно действащото законодателство и
концесионния договор;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
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8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки, или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение
следва да се конкретизира в концесионния
договор;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство,
в случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности, предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда, и може да бъде
разрешено само след одобряване съгласно
изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за биологичното
разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канализационна система при недопускане изтичането
на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
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8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор и нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното
концесионно възнаграждение и за добро изпълнение на задълженията по концесионния
договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство
и/или поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на
концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението
на концесионния договор на отговорните
за това лица и да осигурява информация и
достъп за осъществяването на контрола от
оправомощени представители на концедента
при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
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8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери,
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера;
8.2.22. да спазва изискванията на защитена
зона по директивата за опазване на дивите
птици BG0002097 „Белите скали“ и защитена
зона по директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
BG0000573 „Комплекс Калиакра“.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т.ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
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8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3 плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
концесионния договор, потвърдени безусловни
неотменяеми банкови гаранции, издадени от
финансови институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
концесионния договор до края на същата
календарна година концесионерът представя
банкова гаранция за цялостно изпълнение
на договора в размер, равен на размера на
предложеното от него концесионно възнаграждение с включен данък върху добавената
стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка календарна година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение – в размер, равен
на размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна
година, с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите га-
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ранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, и при забавено
и/или неточно изпълнение на договорните
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва плащане на
годишни концесионни възнаграждения с ДДС,
които са дължими за всяка година от срока на
концесията, без гратисен период при условия
и по ред, определени с концесионния договор, и са платими по банков път. За срока на
концесията концесионерът дължи 20 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 4996,54 лв. без
ДДС, определено съгласно методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на база
за изчисляване в левове и на размер на отчисления от базата 1,30 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 1,30 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер, не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в
срок до един месец от влизането в сила на
концесионния договор; първото годишно концесионно възнаграждение обезпечава периода
от датата на влизането в сила на концесионния
договор до края на същата календарна година
и за периода от 1 януари на последната календарна година, през която концесионният
договор е в сила, до датата на изтичането на
срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
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11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към концесионния
договор, неразделна част от него, се изготвя справка за всяко дължимо концесионно
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в концесионния договор или в допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане с
предвидена възможност за изменения, без да
се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесия
та концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с концесионния договор,
принадлежностите по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна собственост, стават собственост на държавата от
момента на възникването им, а собствеността
върху приращенията и подобренията на обекта
на концесията или върху негова принадлежност, които са частна държавна собственост,
се урежда с концесионния договор.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания, свързани с националната сигурност и
отбраната на страната. При промяна на това
обстоятелство страните по концесионния
договор следва да сключат допълнително
споразумение по реда на действащото законодателство.
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16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс за
извършване на услугите, предмет на концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
и/или ISO 45001:2018, и ISO 13009:2015 с обхват
за морски плажове, в противен случай не се
допуска до участие в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави
доказателства за осигуряването или наличието
и за произхода на средствата, необходими за
изпълнение на предложената от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на 1 чадър и 1 шезлонг в зоната за платени плажни
принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свързани
с подобряване на облика на морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 2498,27 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция, платима
съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. В случай че процедурата се проведе при
действието на Закона за мерките и действия
та по времето на извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание от
13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, да се приложи чл. 6а, ал. 1 от същия.
23. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3849
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от
2004 г. за въвеждане на Международната
статистическа класификация на болестите и
проблемите, свързани със здравето – десета
ревизия (обн., ДВ, бр. 75 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 106 от 2014 г., бр. 30 и 88 от 2016 г.,
бр. 8 от 2018 г. и бр. 8 от 2019 г.)
§ 1. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби числото „2020“ се заменя с „2022“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е съгласувана с Националния статистически институт.
Министър:
Кирил Ананиев
3787

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2016 г. за приемане и преместване
на деца и ученици в училищата по култура
(обн., ДВ, бр. 67 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 79
от 2017 г., бр. 81 от 2018 г. и бр. 88 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 7 след думите „три работни
дни“ се добавя „от“.
§ 2. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 27 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите, когато в края на ІV клас
не се провежда национално външно оценяване
по чл. 119, ал. 3 от Закона за предучилищното
и училищното образование, класирането на
кандидатите за V клас се извършва по ред,
определен с настоящата наредба за съответната учебна година.“
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 1а:
„§ 1а. (1) Кандидатите за V клас през учебната 2020 – 2021 г. се класират в низходящ ред
по реда на бала, който се образува от:
1. оценката по български език и литература и оценките по чужд език, математика
и човекът и обществото, включени в задължителната подготовка, от удостоверението за
завършен IV клас;
2. удвоен брой точки от писмен изпит-тест
за проверка на способностите по български
език и литература, който се провежда в гимназията.
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(2) Тестът по ал. 1, т. 2 се подготвя от
педагогически специалисти от гимназията и
включва диктовка и/или задача за създаване
на кратък текст, текст за четене с разбиране
и задачи към него – с избираем или свободен
отговор.
(3) Максималният брой точки от теста по
ал. 1, т. 2 е 20 (двадесет).“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Боил Банов
3837

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО
ИМУЩЕСТВО
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ИНСТРУКЦИЯ № 2
от 23 април 2020 г.

за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно при добитото им у щество и
Служба „Военна полиция“ към министъра
на отбраната за изпълнение на дейностите
по глава девета от органите по чл. 16, ал. 2
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази инструкция се регламентират редът за взаимодействие и обменът на
информация между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ/
Комисията) и Служба „Военна полиция“ (СВП)
към министъра на отбраната за изпълнение
на дейностите по глава девета от органите
по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
(2) Взаимодействието обхваща сферите на
изпълнение на законовите функции, задачи и
дейности на двете ведомства и се осъществява чрез:
1. обмен на информация;
2. провеждане на съвместни работни срещи;
3. създаване на съвместни работни групи;
4. провеж дане на координирани меро
приятия;
5. повишаване на квалификацията на служителите на двете ведомства;
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6. съвместни планове за действие;
7. техническа помощ.
(3) Органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ
и органите на СВП обменят и съхраняват
информацията в съответствие с действащото
законодателство и при спазване на принципа
„необходимост да се знае“.
Чл. 2. (1) Общото ръководство и контролът
на взаимодействието и координацията между
двете организации се осъществяват от председателя на КПКОНПИ и от директора на СВП.
(2) Взаимодействието по тази инструкция
се осъществява между органите по чл. 16,
ал. 2 от ЗПКОНПИ и органите на СВП както
на централно, така и на териториално (регионално) ниво.
(3) При възникване на необходимост от
взаимодействие между КПКОНПИ и териториалните структури на СВП структурите
в з а и м но с е и нф орм и рат и п р ед п риемат
необходимите мерк и, като за действи ята
си уведомяват незабавно ръководството на
КПКОНПИ и СВП.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 3. (1) Взаимодействието включва съвместна оперативно-издирвателна дейност,
обмен на информация, оказване на експертна
и техническа помощ.
(2) За осъществяване на взаимодействието
могат да се създават междуведомствени групи за планиране и провеждане на съвместни
действия, проверки по документи и на място
при спазване на принципа „необходимост да
се знае“.
(3) Действията по ал. 1 и 2 се извършват
въз основа на утвърдени съвместни планове,
заповеди и други документи на КПКОНПИ
и СВП.
(4) Разходите за осъществяване на съвместни действия са за сметка на всяка една
от организациите и се уточняват за всеки
конкретен случай.
Чл. 4. Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество извършва справки за лица
и обекти в автоматизираната информационна система „Военно-полицейски регистър“
(АИСВПР) по реда на заповедта на СВП за
организацията на работа в АИСВПР.
Чл. 5. (1) Справките в АИСВПР и базите
данни на СВП освен по реда на чл. 4 могат
да се извършват и чрез писмени искания,
подписани от председателя на КПКОНПИ
или от оправомощени от него лица.
(2) При наличие на техническа възможност
СВП предоставя права и достъп на оператори
на органите по чл. 16, ал. 2 от ЗПКОНПИ за
извършване на справки в АИСВПР.
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Чл. 6. Обменът на информация меж ду
КПКОНПИ и СВП може да се извършва чрез
свързани комуникационни и информационни
системи (КИС) по съответния ред, предвиден
за тяхното ползване.
Чл. 7. (1) По искане на КПКОНПИ СВП
извършва проверки по оперативния си отчет
и информира за резултата по реда на вътрешната си инструкция за организация и работа с
оперативния отчет и съобразно действащото
законодателство.
(2) По искане от СВП КПКОНПИ извършва проверки по оперативния си отчет и информира за резултата по реда на съответния
подзаконов нормативен акт на Комисията и
съобразно действащото законодателство.
Чл. 8. (1) Исканията за проверка по оперативния отчет се изготвят съгласно установените в КПКОНПИ и в СВП образци.
(2) Исканията по ал. 1 се подписват от
служители на длъжност началник на отдел
или по-висока и се придружават с писмо,
подписано съответно – за К ПКОНПИ от
председателя на Комисията или оправомощен
от него член на Комисията, а за СВП – от
директора на службата или от оправомощен
негов заместник.
Чл. 9. (1) При наличие на архивни материали в оперативния отчет на КПКОНПИ
или на СВП исканията за предоставяне на
информация от тях се подписват от председателя на КПКОНПИ или оправомощен
от него член на Комисията, а за СВП – от
директора на службата или от оправомощен
негов заместник.
(2) Достъпът до архивни оперативни дела
на КПКОНПИ и СВП и тяхното ползване от
определени служители става само с писмено
разрешение от председателя на КПКОНПИ
или оправомощен от него член на Комисията,
а за СВП – от директора на службата или от
оправомощен негов заместник.
Чл. 10. (1) Информаци ята по чл. 9 се
предоставя във вид на писмена справка при
спазване на правилата за защита на класифицираната информация.
(2) Писмената справка се изпраща на
структурата заявител с писмо, подписано от
председателя на КПКОНПИ или оправомощен от него член на Комисията, съответно
от директора на СВП или от оправомощен
негов заместник.
Чл. 11. По искане на КПКОНПИ органите
на СВП могат да оказват съдействие на органите на Комисията съобразно законовите им
правомощия при осъществяване на:
1. оперативно-издирвателни мероприятия
по предотвратяване, пресичане и разкриване
на корупционни престъпления с участието на
лица, заемащи висши публични длъжности;
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2. организиране и провеждане на мероприя
тия във или около военни обекти;
3. установяване местонахож дението на
лица и вещи, по отношение на които СВП
осъществява законовите си функции.
Чл. 12. По искане на СВП органите на
КПКОНПИ могат да оказват съдействие при:
1. разкриване на престъпления от общ
характер в Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната;
2. провеждане на оперативно-издирвателни
действия на органите на СВП по отношение
на лицата, по които службата осъществява
законовите си функции;
3. извършване на проверки по заявителски
материали и военни досъдебни производства,
за които е необходима експертна помощ от
органи на КПКОНПИ при спазване на изиск
ванията на действащото законодателство.
Чл. 13. Взаимодействието по чл. 11 и 12 се
извършва въз основа на писмено искане от
председателя на КПКОНПИ или оправомощен от него член на Комисията, за СВП – от
директора на службата или от оправомощен
негов заместник, а при неотложност искането се отправя устно, като впоследствие се
документира във възможно най-кратък срок.
Чл. 14. (1) В изпълнение на тази инструкция
КПКОНПИ и СВП съгласуват техническите и
програмните средства, необходими за свързване с КИС за обмен на данни.
(2) Разходите за осигуряване на каналите за
връзка, техническите и програмните средства
са за сметка на всяка една от организациите
и се уточняват за всеки конкретен случай.
Чл. 15. Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и Служба „Военна
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полиция“ могат да обменят научно-техническа
информация и документация, технологии и
образци на технически средства по задачи от
законовата им компетентност.
Чл. 16. Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и Служба „Военна
полиция“ обменят, при необходимост, информация за предстоящи работни семинари,
конференции, обучения и срещи от взаимен
интерес с оглед участието им в тях.
Чл. 17. Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и Служба „Военна
полиция“ си оказват взаимна помощ и обменят информация при подбора и изучаването
на кандидати за работа, обмен ят у чебни
материали, осигуряват лектори и провеждат
съвместни работни семинари, конференции
и обучения.
Чл. 18. С писмена заявка до директора
на СВП КПКОНПИ може да ползва Учебно-тренировъчната база на СВП във връзка
с посочените дейности по глава девета от
ЗПКОНПИ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящата инструкция се издава на
основание чл. 27, ал. 2 от ЗПКОНПИ.
§ 2. Настоящата инструкция влиза в сила от
деня на обнародването в „Държавен вестник“.
Председател на Комисията за
противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно
придобитото имущество:
Сотир Цацаров
Министър на отбраната:
Красимир Каракачанов
3773
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-39
от 26 май 2020 г.
Във връзка с необходимостта от изграждане на
две нови въздушни електропроводни отклонения
(основно и резервно) от съществуващи въздушни
електропроводни линии (ВЛ) 20 kV, чрез които
ще се осъществи захранването на новата компресорна станция (КС) „Расово“, и заявления с вх.
№ АУ13-1 от 6.03.2020 г. и № АУ14-2 от 6.03.2020 г.
от „Булгартрансгаз“ – ЕАД, с изпълнителен директор Владимир Малинов на основание чл. 129,
ал. 3, т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 124а, ал. 4,
т. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), Решение № 312 от 10.05.2018 г.
на Министерския съвет, с което обект „Разширение на газопреносната инфраструкту ра на
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния
(магистрален) газопровод до българо-сръбската
граница“ е определен за национален обект и за
обект с национално значение; Заповед № РД-0215-203 от 14.11.2019 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработване на ПУП – ПП за
две нови въздушни електропроводни отклонения
(основно и резервно), свързани с етап „КС Расово“, разгласена по реда на чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ,
извършено съобщаване на изработения проект на
ПУП – ПП по реда на чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
Решение № 2-ПР от 5.03.2020 г. за преценяване
на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда на министъра на околната среда и водите; писмо с изх.
№ 26-00-281 от 31.03.2020 г. на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ); писмо с изх.
№ 26-00-281 от 15.04.2020 г. на МОСВ; становище
с изх. № 33-НН-3 от 13.01.2020 г. на Министерството на културата; писмo с изх. № 66-4524 от
27.12.2019 г. на Министерството на земеделието,
храните и горите; писмо с изх. № СКЗЗВ-02-536-1
от 20.12.2019 г. на Басейнова дирекция „Дунавски
район“; писмо с изх. № 11-00-392 от 4.03.2020 г.
на Министерството на отбраната; Здравно заключение № 57 ЕС от 16.12.2019 г. на Регионалната здравна инспекция – Монтана; становище с
рег. № 100100-991 от 13.12.2019 г. на Регионална
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – Монтана; протокол от 8.01.2020 г.
на Областното пътно управление (ОПУ) – Монтана, за извършен оглед на място за определяне
на километрични положения за пресичания;
становище с изх. № 53-00-194 от 31.01.2020 г. на
ОПУ – Монтана; писмо с изх. № 4 от 21.01.2020 г.
на „Геозащита“ – ЕООД, клон Плевен; писмо с изх.
№ 642 от 13.12.2019 г. на „ВиК“ – ООД, Монтана;
писмо с изх. № 1203497376 от 11.12.2019 г. на „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД; Решение № 54

по протокол № 4 от 20.12.2019 г. на Общинския
съвет – с. Медковец, с което дава предварително
съгласие за учредяване на сервитутни права; Решение № 12 по протокол № 3 от 27.12.2019 г. на
Общинския съвет – с. Якимово, с което дава предварително съгласие за учредяване на сервитутни
права; решения по протокол № УТАТУ-01-02-04
от 7.05.2020 г. от заседанието на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика при МРРБ и Заповед
№ РД-02-15-79 от 11.04.2019 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне на функции по ЗУТ одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план за
две нови въздушни електропроводни отклонения
(основно и резервно), свързани с етап „КС Расово“ към обект: „Разширяване на газопреносната
инфраструкт у ра на „Булгартрансгаз“ – ЕА Д,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, на територията
на с. Комощица и с. Якимово, община Якимово,
и с. Расово, община Медковец, област Монтана,
съгласно приетите графични и текстови части
на документацията, представляваща неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуа лни я кодекс настоящата заповед
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Монтана, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.

3877

За министър:
Н. Нанков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 3
от 18 май 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 19.06.2020 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.604.158, представляващ УПИ IV-158, кв. 150в, м. Комплекс Ботевградско шосе, София, ул. 549 № 104А (бивша ул. 512
№ 103), общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 180 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.06.2020 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3653
РЕШЕНИЕ № 4
от 18 май 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 18.06.2020 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.300.284 (ПИ с
пл. № 4), в УПИ III-3, 4, кв. 141б, м. Зона Б-2,
София, ул. Иларион Макариополски № 11, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 443 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 44 300 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.06.2020 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3654
РЕШЕНИЕ № 5
от 18 май 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 403 от
28.06.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

1. На 19.06.2020 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 07140.8092.1660
(в УПИ I – „За коо и тп“), кв. 47а, м. Бухово,
гр. Бухово, между бул. Никола Бонев, ул. Янтра
и ул. Чемшир, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 62 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6200 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.06.2020 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3655
РЕШЕНИЕ № 6
от 18 май 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 16.06.2020 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.600.2153.1.101 (ателие № 1), София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 42 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4200 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.06.2020 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
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ДЪРЖАВЕН

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3656
РЕШЕНИЕ № 7
от 18 май 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 17.06.2020 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.600.2153.1.102 (ателие № 2), София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 28 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2800 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.06.2020 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3657
РЕШЕНИЕ № 8
от 18 май 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 18.06.2020 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.600.2153.1.103 (ателие № 3), София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 29 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.06.2020 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3658
РЕШЕНИЕ № 9
от 18 май 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 16.06.2020 г. в 14 ч. в Ст оли чната
общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.600.2153.1.104 (ателие № 4), София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 28 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС на основание чл. 45,
ал. 3 от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2800 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.06.2020 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
3659
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103. – Камарата на архитектите в България
на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за камарите
на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране обнародва:
Регистър на Камарата на архитектите в
България – 2020 г.
ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АРХИТЕКТИ,
БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСК А ПРАВОСПОСОБНОСТ
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#05454 Aнгелина Миткова Геренски
#03731 Августина Светославова Велева
#04534 Аврам Атанасов Каджебов
#01688 Аврора Семкова Николова
#03168 Аглика Димитрова Костадинова
#03224 Аглика Огнянова Велинова
#03219 Адел Абдулхафид Таха-Аласбахи
#01423 Аделаида Павлова ПетроваЛефтерова
#04532 Адриан Пламенов Маринов
#04866 Адриана Атанасова Сърбова
#02244 Адриана Иванова Димитрова
#05564 Адриана Миткова Щерева

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №
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Име, презиме, фамилия

#05445 А лександра Николаева Диканска
#06339 А лександра Райкова Атанасова
#03521 А лексан д ра Христова Константинеску
#05940 Александрина Антонова Станковска
#05792 Александрина Георгиева Ризова
#02641 Александрина Ненкова Ненкова
#03393 Александър Антонов Минчев
#00275 Александър Асенов Петрович
#01981 Александър Атанасов Попов
#03400 Александър Благоев Манов
#05659 Александър Бориславов Янкулов
#01126 Александър Борисов Караджов
#05333 Александър Валентинов Вълков
#03170 Александър Валентинов Костов
#04512 Александър Венциславов Червенков

#05450 А д риа на П ла менова А вро ниева

#02531 Александър Георгиев Димов

#05606 Адриана Славчева Ангелова
#05347 Айли Халилова Ибрямова

#02533 Александър Димитров Аврески

#03816 Айлин Идает Ахмед

#00981 Александър Димитров Слаев

#05881 А лбена Владимирова Стоилова

#06145 Александър Евгениев Стойчев

#01954 Албена Георгиева Владимирова-Андреева

#05125 Александър Живков Чаушев

#05229 Албена Кирилова Захариева
#02362 А лвард Карапетовна Бадваганян
#00273 Алеко Петков Христов
#06159 Александар Христов
#06398 Александра Хранов
#04811 Александра Александрова Бабунска
#05615 Александра Господинова Бобева
#05746 Александра Загорова Герчева
#05562 Александра Кристианова Стоянова
#06115 А лекс а н д ра Мариова Па ндурска

#04684 Александър Георгиев Наумов

#03601 Александър Емилов Василев
#05855 Александър Захариев Кехайов
#03151 Александър Здравков Генчев
#02854 Александър Иванов Асенов
#05028 Александър Иванов Видински
#04438 Александър Иванов Томов
#05503 А лекс а н д ър Конс т а н т и нов
Иванов
#00034 Александър Костадинов Сандев
#02616 Александър Костович Тимев
#03841 Александър Красимиров Пет
ков
#05846 Александър Людмилов Тосков
#04916 Александър Манолов Люнчев
#00907 Александър Милчев Брайнов

Обхват на
ограничението
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Рег. №

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#01796 Александър Михайлов Стайнов

#01778 Ангел Стоилов Димитров

#05555 Александър Николаев Карадинков

#06367 Ангел Цветанов Дончев

#05233 Александър Петков Гунев
#03626 Александър Петков Петличков
#03209 А лександър Пет ров Бакърджиев

#00867 Ангел Стоянов Ангелов
#01135 Ангела Николова Малинова
#00142 Ангелин Ангелов Братанов
#00746 Ангелина Пилева Ташева
#01720 Ангелмир Дамянов Ангелов

#05455 Александър Петрославов Геренски

#01552 Андон Чудомиров Стоев

#00276 Александър Светославов Казаков

#04439 Андрей Алексеевич Кутищев

#05707 Александър Симеонов Кирев

#03313 Андрей Георгиев Велинов

#05108 Александър Тодоров Павлов

#05061 Андрей Евгениев Андреев

#05523 Александър Тошев Станев

#04298 Андрей Иванов Генов

#02245 А лексан д ър Христов А лександров

#01986 Андрей Кирилов Арнаудов

#05975 Александър Цветилиянов Йончев

#03787 Андрей Михайлов Андонов

#00155 Алексей Василев Трифонов
#02732 Алекси Костов Патев
#05145 Алена Руменова Романова
#05786 Алина Валентинова Костова

#01474 Андреана Миланова Меракова
#02104 Андрей Генадиев Стратиев

#05495 Андрей Красимиров Андреев
#05274 Андриана Руменова Димит
рова
#02003 Андриян Георгиев Иванов
#04975 Анелия Велинова Ушева

#03480 Ана Борисова Иванова

#06020 Анелия Владимирова Василева

#01979 Ана Григорова Станева

#01151 Анелия Нанчева Грънчарова

#05501 Ана Дженкова Дженкова

#01088 Анелия Павлова Параскова

#03638 Ана Пенчева Покровнишка

#02215 Анелия Русилова Рениколова

#05085 Ана Петкова Любенова

#02577 Анета Деянова Етимова

#01804 Анастас Антонов Иванов

#02497 Анета Димитрова Гочева

#02197 Анастас Атанасов Узунов

#02098 Анета Емилова Дамянова

#01347 Анастас Спасов Бързаков

#03068 Анета Каменова Булант

#01774 А настасия Иванова Бошнакова

#00279 Анета Любчова Славова

#03383 Анатоли Красимиров Христов

#04892 Анета Муса Ел-Хадад

#05388 Анатоли Стоянов Чаушев

#03105 Анета Стоянова Йорданова

#01467 Ангел Антонов Примов

#02151 А н жел и к а М и ха й лова М ихайлова

#01421 Ангел Валериев Захариев
#02343 Ангел Георгиев Ангелов
#01068 Ангел Георгиев Димитров
#04668 Ангел Дилянов Енкин
#02720 Ангел Зафиров Мазников
#03502 Ангел Иванов Стойчев
#05058 Ангел Иванов Ценов
#02303 Ангел Маринов Вълканов
#02979 Ангел Петров Ташев
#05962 Ангел Серьожев Иванов

#04220 Анета Мирчева Маркова

#02078 Ани Атанасова Бърнева
#04774 Ани Иванова Якимова
#02574 Ани Михайлова Каменова
#00283 Ани Моис Младенова
#00477 Анисия Желязкова Добрикова
#01614 Анислава Асенова БельовскаСтанчева
#03363 Анита Викторова Стоянова
#01138 Анита Теодосиева ЦветановаОбретенова
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Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#01879 А нна А натолиева ТишковаАлексиева

#05578 Антон Марианов Антонов

#04925 Анна Ангелова Цукева

#05540 Антон Тодоров Андонов

#04380 Анна Валентинова Симеонов
#02540 Анна Георгиева Кузманова
#04563 Анна Димитрова Димитрова
#04040 Анна Димитрова Динева-Дундакова
#01221 Анна Енчева Василева
#01515 Анна Иванова Неврокопска
#00063 Анна Матеева Стоянова
#02106 Анна Петкова Чобанова
#03149 А нна Симеонова Хара ламбиева
#03425 Анна Тодорова Младенова
#02202 Анна Христова Карагьозова
#02451 Анни Георгиева Димова
#01393 Анни Милкова Бечева
#02368 Антоан Михайлов Богданов
#05373 Антоан Николаев Влаев
#03653 Антоанета Антонова Иванова
#01117 Антоанета Борисова Златарева-Миланова
#01161 Антоанета Борисова Сиврева
#00146 Антоанета Василева Василева
#00881 Антоанета Иванова Дженева
#00187 Антоанета Иванова Топалова
#00747 Антоанета Иванова Хаджипетрова

БРОЙ 49

#02304 Антон Маринов Ватев
#00920 Антон Тодоров Василев
#03032 Антон Филипов Филипов
#06038 Антонела Венелинова Карапанджева
#06098 Антони Димитров
#02709 Антоние Манолова Георгиева
#04106 Антоний Илиев Шарков
#03211 Антоний Маринов Маринов
#04653 Антонина Георгиева Илиева
#00935 Антонина Димитрова Огнева
#06417 А н т он и на Ди м и т рова Тритакова
#05144 Антония Иванова Петкова
#02406 Антония Костова Донева
#01256 Антония Стефанова Стефанова-Палукова
#00042 А нушка Кръстева Костадинова
#01855 Апостол Николаев Кирчев
#05880 Арсени Кирилов Ботушаров
#01236 Асен Аспарухов Коев
#01880 Асен Георгиев Пилев
#02006 Асен Димитров Костакиев
#04527 Асен Иванов Атанасов
#02949 Асен Йончев Свиленов

#01437 Антоанета Йорданова Нечева

#02890 Асен Методиев Писарски

#03288 Антоанета Михайлова Влока

#03173 Асен Николаев Николов

#00288 Антоанета Никифорова Грънчарова

#04107 Асен Петров Василeв

#04543 Антоанета Николаева Цанова

#01820 Асен Симеонов Мерджанов

#01206 Антоанета Николова Бояджиева

#02498 Ася Димитрова Ананиева

#03164 А нтоанета Николова К идикова

#02089 Ася Матеева Касабова

#01987 Асен Руменов Милев

#03344 Ася Маринова Николова

#05579 Антоанета Петрова Стоева

#01740 Атанас Аврамов Каджебов

#03223 Антоанета Пешева Бозаджиева

#06370 Атанас Александров Василев
#03606 Атанас Бойков Столинчев

#00919 Антон Анастасов Иванов

#05567 Атанас Георгиев Бакърджиев

#02370 Антон Благоев Благоев

#02373 Атанас Георгиев Вангелов

#03234 Антон Димитров Узунов

#02696 Атанас Григоров Пинков

#04268 Антон Дянков Колев

#00297 Атанас Димитров Ковачев

#02996 Антон Иванов Василев

#01861 Атанас Димитров Митовски

#04363 Антон Иванов Рангелов

#05106 Атанас Евгениев Димитров
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#05449 Атанас Карамфилов Джинсов

#02711 Благой Николов Аргиров

#02797 Атанас Колев Василев

#05361 Богдан Кирилов Беков

#01507 Атанас Костадинов Динев

#01320 Богдана Владимирова Панайотова

#04513 Атанас Красимиров Марков
#04814 Атанас Красимиров Чучев
#02285 Атанас Любенов Луизов
#01379 Атанас Николаев Топалов
#04221 Атанас Николов Тачев
#03120 Атанас Панев Драгоев
#01626 Атанас Петров Матанов
#02872 Атанас Пламенов Ковачев
#02329 Атанас Пламенов Танков
#05468 Атанас Силвиев Пенков
#00299 Атанас Тодоров Тосев
#05148 Атанас Христов Христов
#00265 Атанаска Стодева Айдемирска
#00247 Атания Димитрова Деликоцева-Минчева
#02777 Багряна Тотева Тотева-Бачева
#01247 Банко Венелинов Банов
#03052 Барбара Димитрова Щерева
#01171 Белян Николов Белчев
#06419 Биляна Ивова Асенова
#05471 Биляна Ивова Христова
#04097 Биляна Огнянова Димитрова

#01249 Богдана Славова Гърдева
#01069 Божанка Василева ОстреваХаджиева
#00805 Божидар Борисов Георгиев
#04456 Божидар Емилов Вучев
#05744 Божидар Николаев Касабов
#00890 Божидар Петров Крушевски
#02499 Божидарка Маринова Матева
#05601 Божил Огнянов Гандуров
#00720 Бойка Димитрова Ангелова
#01511 Бойка Йорданова Витанова
#01988 Бойка Ненова Христова
#00147 Бойко Атанасов Столинчев
#02307 Бойко Борисов Кадинов
#05395 Бойко Василев Робев
#02366 Бойко Енев Шилев
#02150 Бойко Иванов Стоянов
#03401 Бойко Кирилов Виденов
#03029 Бойко Стойчев Котев
#02352 Бойко Тодоров Христов
#02004 Бойко Христов Панчев

#00035 Биляна Петрова Тумбева

#03789 Бойчо Гришов Бойчев

#02031 Бина Иванова Калчева-Хрис
това

#00980 Борис Александров Лазарков
#05720 Борис Балинов Балинов

#05895 Биньо Стоянов Йовчев

#03035 Борис Божидаров Георгиев

#00814 Бисер Георгиев Козлев

#06445 Борис Иванов Захариев

#00300 Бисер Климентов Хантов

#01442 Борис Кирилов Тодоров

#01359 Бисер Цанов Бечев

#02909 Борис Николов Ботев

#03654 Бисера Николова Кръстева

#01989 Борис Петков Борисов

#00301 Бисера Рачова Рибарова

#04944 Борис Русев Борисов

#03065 Бистра Димитрова Хаджистоянова

#05160 Борис Стоянов Лалев

#04809 Бистра Кръстева Ангелова

#03338 Борис Христов Хинов

#04760 Бистра Христова Попова

#03069 Борис Цветков Пейнов

#03350 Блага Дончева Драганова

#05790 Б орис ла в А лекса н д ров Георгиев

#00998 Благо Йорданов Стоев
#04588 Благовест Роев Роев
#05793 Благовест Цонев Цонев
#02306 Благовеста Николова Блажева
#02064 Благовеста Пенкова Таскова
#00982 Благой Илиев Рашков

#05412 Борис Христов Стайков

#02681 Борислав А лексан д ров Игнатов
#01059 Борислав Ангелов Пройчев
#02706 Борислав Атанасов Буров
#01881 Б орис ла в Ге орг иев Вла д имиров
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#03398 Борислав Георгиев Домусчиев

#06027 Боян Панов Панов

#01731 Борислав Григоров Дочев

#04950 Бояна Александрова Начева

#02308 Борислав Димитров Богданов

#03776 Бояна Василева Кантарджиева

#03675 Борислав Дойчев Загорски

#02219 Бранимир Божидаров Карагеоргиев

#02579 Борислав Иванов Георгиев
#03255 Борислав Илиев Цветков
#06281 Борислав Красимиров Шалев
#06376 Борислав Николаев Колев
#01768 Борислав Николов Шопов
#02763 Борислав Симеонов Дачев
#06077 Борислав Станимиров Станчев
#00806 Борислав Тенев Любенов
#05536 Борислав Тимчев Нечев
#05765 Борислав Христов Димитров
#00307 Борислав Янков Борисов
#04232 Борислава Александрова Манчева-Велкова
#03402 Борислава Славейкова Сярова
#05568 Борислава Славчева Манолова
#06040 Боряна Ангелова Ташева-Иванова

#02475 Бранимир Василев Тодоров
#04589 Бранимир Димитров Банков
#05641 Бранимир Иванов Рогачев
#02409 Бранимир Стефанов Мирев
#03026 Бранимира Валентинова Славова-Колева
#04385 Валентин А лександров Мисароков
#01391 Валентин Василев Бърнев
#05385 Валентин Василев Василев
#01237 Валентин Генадиев Славов
#00312 Валентин Георгиев Помаков
#02793 Валентин Димитров Гаговски
#01832 Валентин Димитров Маринов
#02309 Валентин Динев Добрев
#00732 Валентин Жечков Вълчев
#02862 Валентин Илиев Радков

#02896 Боряна Богданова Габровска

#04873 Валентин Йорданов Маринов

#02400 Боря на Борисла вова Хараланова

#04682 Валентин Йоханов Валентинов

#02580 Боряна Боянова Колчакова

#01367 Валентин Костадинов Хаджи
ков

#03366 Боряна Василева Китова

#00241 Валентин Маринов Вълков

#04157 Боряна Веселинова Ненчева

#00189 Валентин Миладинов Михайлов

#05823 Боряна Владимирова Ножарова

#04783 Валентин Недков Тюфекчиев

#02246 Боряна Димитрова Трендафилова

#00053 Валентин Стамов Стамов

#05339 Боряна Иванова Костадинова

#05938 Валентин Стоянов Чапразлиев

#06142 Боряна Лалчева Ладова
#03282 Боряна Николаева Илиева

#06374 Валентина Валентинова Зашева

#02581 Боряна Николова Николова

#01785 Валентина Василева Василева

#00188 Боряна Петрова Василиева

#01328 Валентина Георгиева ДелчеваАнгелова

#04565 Боряна Росенова Трендафилова
#04842 Боряна Страхилова Костова
#01258 Боряна Съйнова Георгиева
#03551 Б о р я н а Я н ко в а К р ъ с т ев аСтанчева
#02008 Боян Захариев Захариев

#01599 Валентин Стойнев Тонев

#02686 Валентина Георгиева Филипова
#03790 Валентина Димитрова Петрова
#01158 Валентина Маринова Мермерска-Колева

#02247 Боян Илков Върбанов

#00149 Валентина Младенова Иванова

#04701 Боян Любомиров Митов

#02935 Валентина Пенева Върбанова

Обхват на
ограничението

БРОЙ 49
Рег. №

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#02500 Валентина Петкова Йосифова

#00118 Васил Любомиров Вълев

#05371 Валентина Стефанова Едрева

#02168 Васил Миленков Кашукеев

#06103 Валентина Тончева Ганева

#05572 Васил Петков Берковски

#01835 Валери Иванов Каленски

#00190 Васил Петров Шилев

#00816 Валери Иванов Ценов

#02272 Васил Русинов Сираков

#02679 Валери Илиев Китанов

#03534 Васил Славчев Стаменов

#02505 Валери Манолов Врабчев

#02893 Васил Стефанов Беязов

#02169 Валери Петков Иванов

#03314 Васил Христeв Макрелов

#01586 Валери Петков Йотов

#03403 Васил Юлиев Точев

#00108 Валери Свиленов Маринов

#05913 Василена Руменова Василева

#02908 Валерий Андонов Паунов

#01116 Василка Аспарухова Абаджиева-Стойчева

#01048 Валерий Кузманов Колев
#00999 Валерий Мичев Мичев
#00887 Валя Цекова Целова
#04244 Ваня Александрова Пенева
#03759 Ваня Василева Манева
#02201 Ваня Венелинова Димитрова

#02311 Василка Иванова Станишева
#01280 Васка Стоянова Терзиева-Рачова
#03001 Васка Христова Рачева
#00329 Васко Иванов Василев

#01411 Ваня Веселинова Мянкова

#04313 Ваяна Викторова Градинарска-Георгиева

#02496 Ваня Георгиева Стоянова

#04681 Вела Николаева Николова

#01783 Ваня Евтимова Серафимова

#05598 Вела Петкова Дончева

#03193 Ваня Иванова Николова

#03208 Велимир Иванов Георгиев

#04519 Ваня Костова Георгиева

#05612 Велимир Николаев Тулешков

#04787 Ваня Кръстева Димитрова

#01703 Велин Петков Абаджиев

#00135 Ван я Рачева Фу рнад ж иеваПетличкова

#02532 Велина Атанасова Панджарова

#01944 Ваня Симеонова Донева-Божкова

#01990 Велина Димитрова Анастасова

#05356 Ваня Стоянова Трингова-Каназирева

#01246 Велина Стоянова Бъчварова

#04932 Ваня Тодорова Георгиева
#04744 Ваня Христова Колева
#03633 Ваня Чавдарова Гергова
#05417 Варвара Владимирова Вълчанова-Лаубшер
#00322 Васил Антонов Мангов
#02794 Васил Антонов Чехларов
#05315 Васил Георгиев Дончев
#00324 Васил Гечев Комитов
#06269 Васил Димитров Сотиров
#01436 Васил Дончев Василев
#06363 Васил Жан Виденов
#01314 Васил Захариев Василев
#03518 Васил Иванов Василев

#04144 Велина Симеонова Симеонова
#05473 Вел ис ла ва Жел язкова Же лязкова
#04317 Велислава Христова Денева
#03655 Величка Ангелова Пенова
#01444 Величка Георгиева Тименова
#00191 Величко Пенев Куртев
#05464 Велко Георгиев Вълнаров
#02049 Венелин Альошев Кафеджийски
#01780 Венелин Борисов Симидчиев
#02860 Венелин Ганчев Ганчев
#00066 Венелин Жечев Иванов
#04871 Венелин Мирославов Димит
ров

#02796 Васил Йотов Ралчев

#06229 Венета А лександрова А лександрова

#01488 Васил Любенов Кантарджиев

#01562 Венета Ангелова Иванова
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#01918 Венета Атанасова Петкова

#02221 Веселин Лазаров Василев

#02310 Венета Георгиева Петкова

#02032 Веселин Любенов Христов

#02237 Венета Иванова Гергиникова

#02733 Веселин Любомиров Недялков

#05747 Венета Колева Русева-Момчева

#01312 Веселин Петров Ранчев

#01798 Венета Любомирова Кавалджиева

#02029 Веселин Русев Русев

#02220 Венета Няголова Стоянова
#04920 Венета Тодорова Георгиева
#01676 Венка Герасимова Прокопиева-Пачникова

#02344 Веселин Радев Серкеджиев
#01000 Веселин Симеонов Беров
#00242 Веселин Христов Крайшников
#01185 Веселина Апостолова Белова
#00340 Веселина Георгиева Дамянова

#03443 Венцеслав Маринов Неделчев

#05064 Веселина Ивайлова Терзиева

#02795 Венцислав Георгиев Керимов

#01310 Веселина Иванова Николова

#00984 В ен ц ис ла в И ва нов Йоч ко ловски

#01111 Веселина Йорданова Драганова

#00250 Венцислав Константинов Илиев

#04480 Веселина Николаева Георгиева

#04955 Вера Георгиева Димитрова

#03565 Веселина Рангелова Крушкова

#02566 Вержиния Радославова Николова

#03108 Веселина Росенова Филипова

#02770 Верка Христова Етугова
#01526 Весела Антонова Петкова

#04544 Веселина Николова Атанасова

#00521 Веселина Тодорова Попова
#06028 Веселина Цветанова Николова

#03555 Весела Божидарова Кръстева

#00067 Веселинка Иванова ТиховаИванова

#00332 Весела Георгиева Георгиева

#00342 Веселинка Русева Троева

#00193 Весела Дечева Дечева
#00333 Весела Дечкова Джумакова

#01537 Веселка Велиславова Ангелова-Динева

#02582 Весела Иванова Мантова

#01070 Веселка Пенчева Чапкънова

#01360 Весела Иванова Мирянова
#01904 Весела Йорданова МарковаИванова
#05116 Весела Константинова Джелепова

#02554 Веселка Трифонова Митева
#00818 Веска Костова Комитска
#01439 Весна Каменова Атемова-Калъчева
#06108 Виктор Ангелов Грозев

#02874 Весела Петрова Цанова-Каменова

#03635 Виктор Георгиев Чолаков

#02249 Весела Симеонова Попова

#02910 Виктор Иванов Попов

#02649 Весела Стефанова Хаджистоянова

#03843 Виктор Петров Петров

#04314 Весела Съйкова Костова

#04751 Виктор Иванов Банарев

#03315 Виктор Фердинандов Начев

#02083 Весела Янкова Буюклиева

#05332 Виктория Атанасова Грозданова

#04368 Веселин Александров Отонов

#03207 Виктория Григориева Грозева

#00045 Веселин Атанасов Белинчев

#05675 Виктория Иванова ИвановаКостова

#05206 Веселин Борисов Будинов
#02737 Веселин Василев Няголов
#03842 Веселин Георгиев Генов
#00337 Веселин Иванов Дуковски
#05950 Веселин Иванов Мутафчиев
#04414 Веселин Йосков Родопски

#06171 Виктория Красимирова Стоянова
#05574 Вик тори я Любомирова Караджова
#01178 Виктория Янкова ВеликоваКалфова
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#03680 Вилиана Светлозарова Цокова
#01790 Виола Димитрова Дичкова
#05365 Виолета Димова Попова
#02214 Виолета Желева Василева
#00345 Виолета Колева Комитова

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#04458 Владислав Владимиров Симеонов
#04194 Владислав Емилов Дечев
#05960 Владислав Иванов Костадинов
#06263 Владислав Иванов Русев

#05164 Виолета Миланова Раева

#00943 Владислав Николов Николов

#06082 Виолета Стефанова Анастасова

#05419 Владислав Русланов Ганев
#01289 Владя Стоянова Чаушева

#00721 Виолета Тодорова Узунова

#06334 Власта Колева

#01121 Виолета Янкова Каракачанова

#00195 Володя Панталеев Стоянов

#01980 Виолетта Георгиевна Бакунина

#02251 Вълчо Иванов Георгиев

#02330 Виржиния Кирилова Илиева

#01333 Вълчо Николов Каснаков

#03172 Вихрен Тодоров Тодоров

#00951 Върбан Райчев Димчев

#00712 Вичка Стоянова Колева

#01071 Върбан Христов Върбанов

#00347 Владена Методиева Ставрева

#03054 Вяра Иванова Ракъд ж иеваПалигорова

#03761 Владимир Александров Александров

#02583 Вяра Стефанова Желязкова

#00348 Вла д и м и р А нас т ас ов Пер фанов

#02252 Габриела Венциславова Ангеловска

#04904 Владимир Валериев Балиев

#02091 Габриела Любомирова Семова-Колева

#04963 Владимир Веселинов Маринов
#03656 Владимир Георгиев Владов
#05918 Владимир Георгиев Георгиев
#04477 Владимир Георгиев Миланов
#03417 Владимир Иванов Димитров
#04567 Владимир Иванов Иванов
#04841 Владимир Иванов Срадков
#00350 Владимир Кирилов Дамянов
#01991 Владимир Кирилов Дереджиев
#05463 Владимир Красимиров Райновски
#04500 Владимир Любомиров Колев
#02712 Владимир Максимов Попов
#00780 Владимир Митков Русинов
#03261 Вла дими р Ми хай лов А лександров
#00749 Владимир Михайлов Милков
#04383 Владимир Петков Проданов
#05292 Владимир Петров Гигов
#00351 Владимир Петров Ташев
#03197 Владимир Руменов Георгиев
#00352 Владимир Симеонов Бешков
#01408 Владимир Стоилов Копралев
#03872 Владимир Тодоров Вълков

#02560 Габриела Маринова Д жамбазова
#06253 Габриела Станимирова Тенева
#03380 Габриела Тодорова Илиева
#02973 Гаврил Николов Филипов
#04189 Галин Антонов Антонов
#02291 Галин Павлов Василев
#03214 Галина Александрова Малинова
#06094 Галина Алексеева Шепелева
#02881 Галина Андреева Танчева
#05008 Галина Божичкова СтояноваМоллова
#04514 Галина Владимирова Милкова
#05700 Галина Георгиева Балева-Христова
#04037 Галина Георгиева Николова
#04245 Галина Георгиева Славова
#02296 Галина Георгиева Стефанова
#01667 Галина Димитрова Антова
#04546 Галина Димитрова Димитрова
#05776 Галина Емилова ЛюбеноваХристова

#00353 Владимир Христов Михов

#01695 Галина Иванова Йотова-Ралчева

#04929 Владислав Боянов Коларов

#03242 Галина Иванова Николова
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#06165 Галина Красимирова Гавраилова

#02297 Георги Василев Цапков

#01294 Галина Ненова Иванчева

#02769 Георги Велинов Бачев

#02552 Галина Николаева Махова
#03497 Галина Петкова Калоянова
#00893 Галина Петрова Бахчеванска
#04528 Га л и на Пе т рова Ла зароваИванова
#05655 Галина Петрова Маркова
#05939 Галина Първанова Акшарова

БРОЙ 49

#02287 Георги Василев Шопов
#05794 Георги Владимиров Виячев
#03516 Георги Владимиров Маринов
#03827 Георги Владимиров Тодоров
#05636 Георги Владиславов Ценов
#01509 Георги Георгиев Асенов
#04404 Георги Георгиев Петканешков

#04994 Галина Росенова Маджарова

#04696 Георги Дженков Дженков

#04568 Галина Станимирова Стоянова-Димитрова

#01934 Георги Димитров Бакалов
#01760 Георги Димитров Гергов

#04459 Галина Стефанова Василева

#05693 Георги Димитров Гърдев

#02898 Галина Тонева Пировска

#05019 Георги Димитров Дечев

#01826 Галя Вельова Кръстева

#05405 Георги Димитров Димитров

#03290 Галя Георгиева Георгиева

#03070 Георги Димитров Котев

#03390 Галя Иванова Николова

#00985 Георги Димитров Савов

#01465 Галя Спасова Попова

#05060 Георги Димитров Савов

#02126 Галя Христова Цонева

#01897 Георги Димитров Стефанов

#01902 Гани Стоянов Ганев

#00750 Георги Димитров Ташев

#03503 Ганка Димитрова Попова

#02903 Георги Димитров Цикалов

#00196 Ганка Любенова Богданова

#02217 Георги Евстатиев Джотолов

#04868 Генади Делчев Костадинов

#03741 Георги Евтимов Тангарджиев

#04726 Генади Иванов Стоянов

#01923 Георги Езекиев Грозданов

#01756 Геновева Богоми лова Йор данова
#02365 Гео Петков Кекеманов
#02725 Георг и А лекса н д ров А лександров

#03820 Георги Желязков Георгиев
#01440 Георги Запрянов Димов
#05051 Георги Захариев Кръстев
#01385 Георги Златев Златев

#00362 Георги Александров Ангелов

#03372 Георги Иванов Иванов

#05628 Георги Александров Кирев

#05663 Георги Иванов Ковачев

#02210 Георги Александров Стоянов

#05009 Георги Иванов Кючуков

#00159 Георги Ангелов Андрейчев

#00161 Георги Иванов Маринов

#00359 Георги Андреев Йорданов

#00781 Георги Иванов Мечанов

#05701 Георги Андреев Стоянов

#02253 Георги Иванов Палов

#04705 Георги Антонов Ангелов

#00043 Георги Иванов Чонков

#02254 Георги Антонов Райчев

#00734 Георги Илиев Георгиев

#01883 Георги Асенов Георгиев

#03604 Георги Йорданов Вълканов

#02231 Георги Атанасов Политов

#01438 Георги Каменов Петков

#03316 Георги Борисов Зашев

#01589 Георги Кирилов Апостолов

#00916 Георги Боянов Тонев

#05406 Георги Кирилов Добрев

#05666 Георги Валентинов Стамболджиев

#02806 Георги Кирилов Чобански

#01811 Георги Василев Георгиев

#05766 Георг и Ко с т а д и нов Ко с т адинов

#02140 Георги Василев Кметов

#02477 Георги Костадинов Митрев
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#03091 Георги Костадинов Янев

#03575 Гергана Добромирова Димова

#02288 Георги Кръстев Грудлев

#01870 Гергана Костадинова Попова

#04569 Георги Любомиров Лазаров

#06440 Гергана Мариянова Янева

#01081 Георги Маринов Маринов

#03610 Гергана Минчева СаралиеваВълкова

#03538 Георги Милков Ангелов
#03845 Георги Михайлов Алексиев
#01252 Георги Михайлов Георгиев
#06442 Георги Неделчев Пеев
#05910 Георги Николаев Кунчев
#05974 Георги Николаев Неделчев
#03243 Георги Николаев Николов
#03317 Георги Николаев Цочев
#01152 Георги Панов Коларов
#02082 Георги Петков Делевски

#04984 Гергана Михайлова Михайлова
#06001 Гергана Мончева Славова
#01563 Гергана Николова Бадарова
#02586 Гергана Пенчева Гитева
#04739 Гергана Сашкова Иванова
#03689 Гергана Стефанова Минкова
#06005 Гергана Феодорова Маркс
#05099 Гергана Христова Сандова

#04388 Георги Петков Николов

#04530 Гергана Юлиева Спасова-Иванова

#00820 Георги Петков Пелтеков

#04482 Гергина Иванчева Симеонова

#03291 Георги Петров Петров

#03583 Гиляна Василева Комитова

#02914 Георги Петров Рафаилов

#01213 Гичка А нгелова Ку това-Каменова

#03351 Георги Петров Стефанов
#05505 Георги Пламенов Генев
#04387 Георги Руменов Тодоров
#06204 Георги Спасов Гайдаджиев
#01197 Георги Стоев Койнов
#01468 Георги Стоев Русев

#01523 Гладиола Йорданова Кунин
#04538 Горан Янчев Апостолов
#00355 Господин Стоянов Чакалов
#01184 Господинка Романова Господинова

#01884 Георги Стоянов Велков

#00933 Гре та Йорда нова Ней коваКъневска

#06044 Георги Стоянов Георгиев

#00366 Григор Александров Дойчинов

#01001 Георги Танев Чернев

#01449 Григор Христов Ставракев

#00150 Георги Тодоров Сарамбелиев

#03742 Григори Георгиев Гърдев

#00036 Георги Тодоров Тодоров

#04803 Гюнай Аптула Аптула

#06427 Георги Томов Бутров

#05382 Дeница Юлиянова ИнджоваАнгелова

#04548 Георги Тошев Гърчев
#01233 Георги Христев Бакърджиев
#03560 Георги Христов Ботев
#01942 Георги Христов Попов
#02880 Георги Цветанов Цветков
#04753 Георги Юриев Бибин
#00363 Георгий Петрович Томбашки
#02585 Герасим Златков Дойчинов
#06280 Гергана Анастасова Иванова
#04591 Гергана Боева Барабонкова
#04261 Гергана Борисова Колева
#06358 Гергана Димитрова Колева
#02478 Гергана Димитрова Милушева
#02807 Гергана Димчева Иванова

#03528 Дагмар Миланова Шиндова
#01709 Дамян Наумов Томалевски
#04912 Данаил Бранимиров Стефанов
#02313 Данаил Данев Едрев
#04315 Данаил Николаев Митев
#03566 Данаил Христов Стойков
#02239 Данаил Цветанов Дилков
#02867 Даниел Василев Вълканов
#05078 Даниел Георгиев Георгиев
#00785 Даниел Димитров Симеонов
#02615 Даниел Иванов Търсанков
#05117 Даниел Йорданов Давидков
#04789 Даниел Йорданов Кораджийски
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#01342 Даниел Николов Мирчев

#06035 Денислав Емилов Стефанов

#03783 Даниел Огнянов Павлов
#04549 Даниела Атанасова Ангелова

#06036 Деница Валентинова Княжевич

#05401 Даниела Атанасова ТильоковаКараиванова

#06382 Деница Василева Славчева
#04483 Деница Владимирова Иванова

#01110 Даниела Борислав Чорбаджиева

#06034 Деница Иванова Налбантова

#01550 Даниела Георгиева Бурулянова
#01888 Даниела Георгиева Владимирова-Цанкова
#02164 Даниела Георгиева Георгиева
#02646 Даниела Димитрова Дюлгерова

#03777 Деница Калинова ДервенковаЙорданова
#06155 Деница Кирилова Зайкова
#06053 Деница Любомирова Атанасова
#04599 Деница Николаева Душкова

#03008 Даниела Димова Василева

#05814 Деница Славчева ПавловаВасилева

#01689 Даниела Здравкова Нановска

#03821 Деница Стефчева Пенева

#05436 Даниела Иванова Тодорова

#01351 Денка Станкова Николова

#00368 Даниела Йорданова Янкова

#05457 Десеслава Христова Стойкова

#02171 Даниела Колева Сивкова

#02463 Десислава Ангелова Христова

#00987 Даниела Маринова ЦонковаСъбчева

#03836 Десислава Бориславова Ангелова

#03567 Даниела Маркова Рачева

#02965 Десислава Веселинова Стоянова

#03191 Даниела Николова Славова
#03611 Даниела Петрова Караиванова

#05041 Десислава Георгиева Василева

#02721 Даниела Славенова ИвановаКостадинова

#03134 Десислава Георгиева Демирева
#05255 Десислава Димчева Йовчева

#04417 Даниела Славова Славова

#01665 Десислава Евгениева Кичашка-Крумова

#01736 Даниела Стоянова Стояновска-Василева
#02461 Даниела Цветанова Дикова
#01415 Данка Янчева Василева
#01952 Данчо Иванов Ракиловски
#00370 Данчо Николов Данчев
#01091 Дарий Христов Аврамов
#05025 Дарина Димова Коджабашева
#05404 Дарина Кирчева Димитрова
#02280 Дарина Рангелова Димитрова
#04807 Дарина Славова Славова
#03196 Дари на С та н и м и рова Вър банова
#00904 Дария Велкова Димитрова
#00903 Дафина Кирилова Пешева
#05896 Даяна Тодорова Николова
#04262 Дебора Николаева Николова
#02672 Делян Венелинов Жечев
#03190 Делян Стефанов Стефанов
#00372 Дениза Иванова Стоянова

#05899 Десислава Здравкова Ардалиева
#01946 Десислава Иванова Зарева
#04351 Десислава Иванова Иванова
#05649 Десислава Илиева Лазарова
#03822 Десис ла ва Л юд м и лова Б о рисова
#06075 Десисла ва Л юд м и лова С имеонова
#05153 Десисла ва М и ха й лова М ихайлова
#04501 Десислава Ненчева Геренска
#03007 Десислава Николаева Драгнева
#02804 Десислава Николова КосеваКовачева
#05211 Десислава Петрова Петрова
#05422 Десислава Пламенова Стилиянова
#06208 Десислава Сашова МиленоваНочева
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#05517 Десислава Светлозарова Василева

#01910 Диана Петкова Иванова

#06070 Десислава Стоилова Чалъмова-Колева

#02021 Диана Стефанова Койкова

#02765 Десислава Тодорова Велева
#04382 Десислава Тодорова ЧокоеваРанчева
#05000 Десислава Цветанова Димитрова-Маринова

#02075 Диана Петрова Хасъмова
#01002 Диана Тодорова Димитрова
#01516 Дианна Боголюбова Модева
#01214 Дилян Иванов Каменов
#03576 Диляна Андреева Тасева

#05970 Детелин Красимиров Стоев

#03319 Диляна Георгиева Чилингирова-Савчева

#01045 Детелина Илиева Балканска

#03683 Диляна Любенова Иванова

#03262 Детелина Огнянова Соколова

#03539 Диляна Николова Андрова

#01831 Дечко Димитров Дяков

#01794 Диляна Руменова Икономова

#01357 Деян Антонов Попдимитров

#06004 Дима Веселинова Иванова

#04728 Деян Борисов Ванков

#05626 Димана Димитрова Жекова

#02108 Деян Дечков Дечев

#05788 Димана Стефанова Стефанова

#05039 Деян Миладинов Трифонов

#01949 Димитрие Милу тинов Павлович

#04320 Деян Руменов Барански
#01194 Деян Събев Гочков
#00374 Деян Тодоров Златешки
#03127 Деяна Николаева Цонкова

#05409 Димитрина Иванова Митрева
#01003 Димитрина Стефанова Григорова

#04860 Джамал Музафер Чавдарлъ

#01306 Димитринка Ангелова Шентова-Тодорова

#04988 Джемал Ридванов Башов

#01238 Димитринка Георгиева Коева

#02011 Джилда Димитрова ТролеваСпасова

#02374 Димитричка Русева Филипова-Булдеева

#04674 Диан Димов Димов

#00854 Димитър А лександров Бъчваров

#02884 Диана Атанасова Цанкова
#03093 Диана Георгиева Мущанова
#04848 Диана Давид Самоковлийска
#02525 Диана Димитрова Бакалова
#02084 Диана Димитрова Пожарлиева-Везирева

#06013 Димитър Ангелов Ангелов
#00896 Димитър Ангелов Златков
#04435 Димитър Атанасов Недевски
#03871 Димитър Бойчов Димитров
#05138 Димитър Валентинов Смилков

#00375 Диана Димитрова Христова

#03434 Димитър Василев Димитров

#02109 Диана Динева Радева

#01800 Димитър Василев Докев

#00069 Диана Дон чева Недел чеваДимова

#05553 Димитър Велинов Георгиев

#01781 Диана Дончева Сербезова
#05873 Диана Иванова Шопова
#01771 Диана Илиева Диканска
#01350 Диана Красимирова Калоянова

#02945 Димитър Венелинов Кабакчиев
#01590 Димитър Георгиев Ангелов
#04750 Димитър Георгиев Бакалов
#02043 Димитър Георгиев Георгиев
#01604 Димитър Георгиев Гочев

#03524 Диана Лилова Кунчева

#01157 Димитър Георгиев Димитров

#05205 Диана Миндова Миндова-Андреева

#00381 Димитър Георгиев Кръстев

#04662 Диана Михайлова Касчиева

#04792 Димитър Дамянов Ников

#01239 Диана Николова Карабаджакова

#00382 Димитър Драгомиров Георгиев

#01410 Димитър Георгиев Младенов
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#03847 Димитър Емилов Цветков

#01613 Димо Тодоров Стоянов

#04714 Димитър Енчев Бояджиев

#02196 Димчо Жеков Тилев

#02050 Димитър Желязков Кръстев

#02014 Димчо Христов Чуков

#05861 Димитър Ивайлов Попов

#02332 Динка Иванова Александрова

#03832 Димитър Иванов Димитров

#03341 Динко Димитров Карамалаков

#00202 Димитър Иванов Личев

#03478 Динко Тодоров Митев

#01559 Димитър Иванов Шаренков

#01005 Диньо Митев Динев

#05228 Димитър Иванов Шишков

#02550 Диян Венциславов Петров

#04108 Димитър Ивов Василев

#00392 Диян Любенов Николов

#03802 Димитър Ивов Чехларов

#00722 Дияна Колева Стефанова-Тузсузова

#01947 Димитър Илиев Костов
#01838 Димитър Илиев Петров
#01841 Димитър Колев Колев
#05988 Димитър Константинов Тодоров
#04571 Димитър Костадинов Цоцомански
#04296 Димитър Красимиров Ламбрев

#00723 Добрил Иванов Добрев
#00394 Добрина Иванова Димова
#01141 Добринка Георгиева Бечева
#00395 Добринка Георгиева Камбурова-Рачева
#02958 Добринка Георгиева Петкова
#05446 Добринка Димитрова Митева

#01050 Димитър Кузманов Кутев

#00775 До б ри н к а Д и м и т р ов а По лихронова-Димитрова

#01903 Димитър Леков Маринов

#00754 Добринка Николова Василева

#02110 Димитър Любомиров Димитров

#05441 Добромир Асенов Тренчев

#02388 Димитър Милчев Ангелов
#05212 Димитър Митков Колев
#00386 Димитър Неделчев Динев
#05306 Димитър Николаев Николов
#05781 Димитър Николов Балджиев
#02292 Димитър Николов Мандов
#04995 Димитър Панайотов Георгиев
#03511 Димитър Панайотов Паскалев
#00070 Димитър Петров Стефанов
#05862 Димитър Рангелов Байрев
#00821 Димитър Рангелов Димитров
#02790 Димитър Стефанов Власарев
#02172 Димитър Стефанов Стоев
#00735 Димитър Стоянов Ненчев
#01349 Димитър Христов Герасимов
#06392 Димитър Христофоров Мънев
#03738 Димитър Цветанов Георгиев

#02852 Добромир Генчев Станков
#04754 Добромир Георгиев Червенков
#00136 Добромир Делчев Генов
#01223 Добромир Добрев Бояджиев
#01006 Добромир Нейков Нейков
#04941 Добромир Руменов Кръстев
#02726 Добромир Стоянов Добрев
#01699 Доника Атанасова Георгиева
#01935 Донка Георгиева Стоянова
#03071 Донка Николова Занева
#01646 Донка Цанева Колева-Радева
#03838 Дончо Иванов Дончев
#03584 Доню Илиев Донев
#02255 Дора Костадинова Маринова
#00398 Дора Костова Кирилова
#02035 Дора Стоилова Ангелова
#00807 Доротея Йорданова Христова

#04620 Димитър Юлиев Анков

#03743 Дочка Павлова ВълкановаКелчева

#00774 Димитър Янков Батчиев

#01431 Дочо Атанасов Дочев

#02141 Димка Иванова Пенчева

#06292 Драголюб Наков Наков

#06383 Димо Георгиев Джотолов

#02503 Драгомир Людмилов Банев

#03462 Димо Илиев Димов

#04824 Драгомир Методиев Портев

#02199 Димо Тодоров Абаджиев

#00869 Драгомир Николаев Стоянов

Обхват на
ограничението

БРОЙ 49
Рег. №

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

#03505 Драгомир Пламенов Николов
#04964 Драгомир Събев Йосифов
#04277 Ева Вихрониева Попнеделева
#05947 Ева Яворова Тодорова
#01993 Евангелина Илиева Сиракова
#05953 Евгени Емилов Михов
#02779 Евгени Ивайлов Велев

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#01072 Екатерина Трендафилова Димитрова
#02258 Елвина Евгениева ТерзиеваНиколова
#00883 Елга Милева Бонева
#01762 Елена Александрова Белокапова-Маринова

#05635 Евгени Иванов Генчев

#05183 Елена Бориславова БорисоваДамова

#05136 Евгени Костов Братанов

#05312 Елена Валериева Владинова

#03763 Евгени Любомиров Апостолов

#01789 Елена Веселинова Вунчева

#02026 Евгени Светлозаров Рафаилов

#01180 Елена Георгиева ЗлатановаСъбева

#02102 Евгени Стефанов Казанджиев
#02257 Евгений Младенов Стаменов
#02204 Евгений Русев Маринов
#00934 Евгения Атанасова Трупчева
#03458 Евгения Георгиева Димитрова
#03705 Евгения Делчева ЛещароваЦветкова
#02163 Евгения Димитрова ДимоваАлександрова
#06405 Евгения Евгениева Георгиева
#03155 Евгения Леонидова Ходкевич
#01224 Евгения Любенова Илиева
#05608 Евгения Любомирова Георгиева
#03437 Евгения Николова Начева
#01602 Евгения Христова Кукушева
#01377 Евдокия Константинова Кинова-Йотова

#00713 Елена Георгиева Калева
#03785 Елена Георгиева Стършанова
#02650 Елена Данова Петринска
#04656 Елена Димитрова Аличкова
#01933 Елена Димова Кондева
#01959 Елена Иванова Иванова
#02174 Елена Иванова Каменова
#03392 Елена Иванова МалджиеваПенева
#04724 Елена Иванова Петкова-Димова
#02315 Елена Иванова Петрова
#02228 Елена Иванова УчорджиеваКараколева
#02717 Елена Иванова Христова-Пак
тиавал
#03438 Елена Иванова Ценова

#04572 Евелина Асенова Цветкова

#01645 Елена Илиева Абаджиева

#05750 Евелина Любоми рова Несторова

#01823 Елена Марчева Сидерова

#01772 Евелина Ст оими рова М ладенова

#03342 Елена Павлова Пекова

#03321 Евелина Стоянова Кирязова
#03240 Евелина Христова Малешевска-Тодорова

#05549 Елена Огнянова Бобева
#01805 Елена Павлова Терзиева
#05773 Елена Сашева Желязкова
#01008 Елена Тодорова Нейкова

#01471 Едвард Филипов Христов

#05159 Елена Томова Гунчева

#04348 Екатерина Александрова Кондева-Златева

#01058 Елена Христова Апостолова

#04854 Екатерина Георгиева Колева

#05528 Елена Янева Михалева

#01461 Екатерина Георгиева Кулева

#03097 Елена Ярославовна Господинова

#02504 Екатерина Иванова Начевска
#04158 Ек ат ери на М и ха й лова Маринова

#06421 Елена Цветанова Балджиева

#02010 Еленка Пенчева Колева

#01007 Екатерина Николаева Стоева

#00404 Елеонора Иванова ТосковаСавова

#02905 Екатерина Николаева Тренчева

#03244 Е лза Д и м и т р ова И ва новаЛекова

С Т Р. 3 9   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег. №

40

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#05438 Ели Йозова Нарлийска-Харалампиева

#03002 Емил Стоянов Дюлгеров

#05174 Елина Пламенова Малинова

#00895 Емилия Георгиева Кокова

#05642 Елис Адинанова Рахимова
#01316 Елиса вета Георг иева Геор гиева
#02276 Елисавета Димитрова Метишева

БРОЙ 49

#04502 Емил Филипов Филипов
#03641 Емилия Иванова Рашева
#03322 Емилия Йорданова Попова
#00205 Емилия Кирилова Божкова
#02506 Емилия Кирилова Коларова

#01187 Елисавета Димитрова Попова

#05797 Емилия Павлова Манева

#04775 Елица Андонова Маринополска-Михайлова

#03586 Емилия Руменова Кълева

#03058 Елица Божидарова Пана
йотова

#01868 Емилия Христова ХристоваЦонева

#05350 Елица Георгиева А ндрееваМихайлова

#02655 Емилияна Янчева Стойчева

#05724 Елица Илиева Славова
#05946 Елица Красимирова КоеваВълчева

#06054 Емилия Руменова Николова

#03779 Емин Маринков Рангелов
#02232 Еней Константинов Иванов
#00789 Енил Николов Енчев

#02739 Елица Любомирова Деянова

#02551 Енчо Костов Димов

#02805 Елица Маринова Иванова

#05733 Ерих Якимов Миленов

#05037 Елица Младенова Сотирова

#02916 Жаклин Тошева Митова

#05494 Елица Руменова Томова

#01445 Жана Димитрова Джугаланова

#05525 Елица Христова Йоткова-Пет
кова

#05632 Жана Иванова Иванова

#05723 Елица Чавдарова Янакиева

#02781 Жана Стоилова Стоилова

#04625 Елия Иванова Стефанова

#00828 Жана Стоянова Стойчева

#01337 Ема Благоева Футекова

#05637 Жанет Стоянова Узунова

#03690 Емануил Лучиянов Бончев

#01693 Жанета Тодорова ГрънчеваКолева

#01009 Емил Ангелов Василев
#03384 Емил Бориславов Борисов
#00579 Емил Венков Марков
#00714 Емил Викторов Джамджиев
#02480 Емил Георгиев Леков
#00408 Емил Георгиев Сардарев
#01162 Емил Георгиев Серкеджиев
#05748 Емил Димитров Василев
#02283 Емил Жечев Жечев
#02153 Емил Иванов Чепишев
#05721 Емил Ивелинов Недялков
#02445 Емил Момчилов Йорданов
#04354 Емил Недков Башев
#03444 Емил Ненов Попов
#02092 Емил Петров Пелитев
#00955 Емил Руменов Дечев

#05100 Желез Георгиев Георгиев
#01724 Желчо Димитров Димитров
#04709 Жени Христова Сотирова
#03287 Женя Илиева Илиева
#01295 Женя Стефанова Русева
#03642 Жечка Великова Илиева
#01996 Жечо Петров Жечев
#04881 Живка Димитрова МитеваМиланова
#01010 Живка Стоянова Кирчева
#06172 Живко Асенов Писарски
#03659 Живко Василев Трайков
#01611 Живко Митев Велев
#04344 Живко Николаев Ташков
#03533 Живко Стилиянов Железов

#02888 Емил Светозаров Стоянов

#02618 Жоржета Рафаилова ВасилеваСребрекова

#04346 Емил Славянов Бурулянов

#04306 Жулиан Георгиев Начев

#00410 Емил Стефанов Драганов

#01191 Жулиета Гендова Фандъкова

Обхват на
ограничението

БРОЙ 49
Рег. №

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#05514 Замфир Аспарухов Хаджийски

#05193 Ива Иванова Грекова

#04034 Заприн Здравков Влаев

#03662 Ива Кирилова Делова

#01241 Зарина Николова МархолеваКеранова

#02093 Ива Методиева Несторова

#01706 Зарко Динков Узунов
#05466 Зарко Калинов Клинков

#01549 Ива Николаева Парушева
#04531 Ива Тихомирова Стоянова

#03506 Захари Цветков Димитров

#06066 Ивайло А лександров А лександров

#00829 Здравец Николов Хайтов

#02629 Ивайло Борисов Владимиров

#02398 Здравка Петрова Шапкарева

#05260 Ивайло Валентинов Пенев

#03405 Зд ра вка Сам у и лова Кос тадинова

#01786 Ивайло Василев Мишев

#02918 Здравка Събева Нейчева
#01291 Здравко Александров Попов
#02808 Здравко Венцеславов Кузманов
#01433 Здравко Димитров Димитров
#01156 Здравко Лефтеров Лефтеров
#02659 Здравко Петров Младенов
#04234 Здравко Ясенов Николов
#04235 Златан Атанасов Атанасов

#00429 Ивайло Веселинов Стратев
#05042 Ивайло Георгиев Кирилов
#04484 Ивайло Димитров Нинов
#03663 Ивайло Досев Симеонов
#02570 Ивайло Иванов Капарашев
#03406 Ивайло Иванов Кастрев
#03038 Ивайло Йорданов Манчев
#06133 Ивайло Красимиров Неделчев
#04928 Ивайло Мирославов Иванов

#04401 Златан Николаев Златев

#04287 Ивайло Николаев Томов

#05833 Златина Георгиева Калайджиева

#03362 Ивайло Николаев Цветанов
#02640 Ивайло Петров Андреев

#05515 Златина Дончева Христова

#03725 Ивайло Радков Петров

#05410 Златина Красимирова Цолова

#02260 Ивайло Светославов Захариев

#03660 Златина Стоянова Дукова

#01340 Ивайло Славчев Иванов

#01387 Златка Антонова Христова

#02355 Ивайло Тодоров Найденов

#01748 Златка Димитрова Георгиева

#02656 Ивайло Тодоров Петков

#06249 Златка Иванова Маджарова

#05531 Ивайло Цветанов Симеонов

#01011 Златка Николова Василева

#02832 Иван Аврамов Аврамов

#01827 Златко Борисов Конов

#03568 Иван Алексеев Новаков

#05609 Златослав Петров Боюклиев

#02813 Иван Ангелов Ангелов

#03421 Зорка Димитрова Кърсердарева

#05411 Иван Ангелов Пашкулев

#05602 Зорница Данчева Ангелова
#03661 Зорница Димитрова Нинова
#03147 Зорница Любомирова Маринова

#01864 Иван Асенов Атанасов
#03540 Иван Асенов Николов
#03786 Иван Аспарухов Щерев
#02740 Иван Атанасов Атанасов

#03158 Зорница Петкова Ставрова

#01317 Иван Атанасов Тюлеков

#01813 Зорница Силвиева Стамболиева

#01218 Иван Бобев Бобев
#04901 Иван Борисов Ковачев

#02298 Зоя Стойкова Колева

#05496 Иван Валентинов Дачев

#04981 Зоя Стоянова Халачева

#04574 Иван Валериев Караджов

#05363 Ива Веселинова Смилкова

#03556 Иван Василев Георгиев

#01982 Ива Вичева Алтънова

#00430 Иван Велчев Велчев

#03445 Ива Димова Платиканова

#02619 Иван Веселинов Драгошински

#04785 Ива Евтимова Янева

#02971 Иван Владимиров Царчински

С Т Р. 4 1   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег. №

42

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

БРОЙ 49

Име, презиме, фамилия

#01656 Иван Ганчев Иванов

#00436 Иван Петров Пенев

#02469 Иван Георгиев Кошеров

#00437 Иван Петров Станишев

#03200 Иван Георгиев Нинов

#04265 Иван Пламенов Христев

#05012 Иван Георгиев Чонков

#00438 Иван Първанов Иванов

#02889 Иван Делчев Колев

#00390 Иван Русков Лапатов

#03373 Иван Димитров Арнаудов

#03381 Иван Сашев Кючуков

#06078 Иван Димитров Балабанов

#01565 Иван Славов Ефремов

#04937 Иван Димитров Динев

#03427 Иван Славчев Захаринов

#02156 Иван Димитров Иванов

#02879 Иван Стоев Тодоров

#02235 Иван Димчев Димчев

#01960 Иван Стойков Моев

#01012 Иван Динев Кирчев

#03752 Иван Стойчев Димов

#06422 Иван Добрев Илиев

#05068 Иван Стоянов Кунчев

#00431 Иван Евгени Данов

#04638 Иван Танков Серафимов

#04831 Иван Енчев Енев

#05076 Иван Тодоров Тодоров

#05295 Иван Златков Латунов

#04246 Иван Тошков Иванов

#00122 Иван Илиев Иванов

#03747 Иван Трендафилов Маринов

#01997 Иван Илиев Папазов

#02863 Иван Христов Недялков

#03308 Иван Илиев Халев

#03746 Иван Христов Рогозански

#01810 Иван Колев Атанасов

#01856 Иван Цочев Попски

#01137 Иван Колев Райков

#03714 Иван Чудомиров Делчев

#03334 Иван Костадинов Амов

#04948 Иванка Иванова Велчева

#00208 Иван Костадинов Василев

#00923 Иванка Иванова Делова

#02630 Иван Костадинов Костадинов

#02549 Иванка Йорданова Караджова-Гочева

#01512 Иван Костадинов Стойчев
#05442 Иван Красенов Бонев
#05214 Иван Красимиров Ениманев
#05360 Иван Лъчезаров Гостев
#06033 Иван Любомиров Атанасов
#01322 Иван Маргаритов Бакалов
#00433 Иван Милков Бечев
#01851 Иван Милков Димов
#01725 Иван Милков Маринов
#02395 Иван Мирчев Райнов
#00434 Иван Михайлов Проев
#00091 Иван Ненов Чолаков

#02195 Иванка Йорданова Янева
#04036 Иванка Минчева Генчева
#01353 Иванка Стоянова Войникова
#02944 Иванна Йончева Захова
#00137 Ивелин Емилов Недялков
#06239 Ивелин Иванов Ортакчийски
#03824 Ивелин Маринов Иванов
#00443 Ивелина Ангелова Дикльовска
#04466 Ивелина Богданова Ангелова
#05224 Ивелина Димитрова Йорданова

#04933 Иван Николаев Йоргакиев

#05247 Ивелина Красимирова Минчева

#00123 Иван Николов Иванов

#04195 Ивелина Петрова Ангелова

#02381 Иван Николов Никифоров

#05801 Ивелина Юлианова Григорова

#02132 Иван Николов Узунов

#04552 Ивета Александрова Попова

#05898 Иван Петков Костадинов

#02052 Ивилина Илиева Тодорова

#01234 Иван Петков Тончев

#01570 Ивилина Парушева Зафирова

#06364 Иван Петров Димитров

#05020 Ивко Огнянов Станев

#00049 Иван Петров Калпачки

#03588 Иво Александров Джойков

#04412 Иван Петров Киряков

#01675 Иво Асенов Тренчев

Обхват на
ограничението

БРОЙ 49
Рег. №

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#02419 Иво Атанасов Иванов

#04461 Илиян Кирилов Стоянов

#03814 Иво Божидаров Скоклев

#00447 Илиян Павлов Николов

#05048 Иво Георгиев Мечанов

#00988 Илиян Петров Лафазански

#01339 Иво Дечев Недялков

#04485 Илиян Станиславов Янев

#05799 Иво Димитров Атанасов

#00974 Илиян Тодоров Владимиров

#01424 Иво Димитров Баров

#02426 Илияна Георгиева Йорданова

#03643 Иво Димитров Калинков

#05107 Илияна Ивайлова Манчева

#03664 Иво Димитров Младенов

#00833 Илка Аспарухова Динкова

#02789 Иво Димитров Пантелеев

#01937 Илка Иванова Дишлиева

#06231 Иво Ивов Идакиев

#00210 Илко Николов Николов

#01652 Иво Йорданов Терзийски

#00449 Илонка Илчова Ваклева-Божилова

#04731 Иво Кирилов Манов
#06384 Иво Маринов Самуилов
#00164 Иво Петров Петров
#00832 Иво Рангелов Николов
#03386 Иво Тодоров Цонков
#00444 Иво Тотев Тотев
#03247 Иво Цветанов Славов
#01818 Иглика Георгиева Георгиева
#03121 Иглика Лъчезарова Забунова
#05423 Игор Ачков
#04236 Игор Романов Христов

#04608 Илхан Мехмед Адем
#05165 Илхан Мюмюн Алиджик
#05163 Ина Антонова Шекерова
#04486 Ина Вълчева Ламбева
#04222 Ина Константинова Ковачева
#02279 Ина Олегова Ангелова
#04524 Ина Петрова Червеняшка
#02809 Инга Данчева
#05871 Инес Чавдарова Чавдарова
#00450 Инка Сергиева Аврамова

#01136 Игор Янков Янкулов

#04741 Инна Владимирова Попилиева

#02242 Изабела Иванова Велева-Панева

#04973 Йоана Христова Димитрова
#05830 Йоанна Валери Петрова

#02316 Илиан Георгиев Илиев

#03620 Йоанна Радиянова Митова

#04885 Илиан Кирилов Хаджиин

#06203 Йовка Стефанова Желязкова

#00448 Илиан Петков Богданов

#01618 Йовка Стефанова ТодороваЦветанова

#01573 Илиан Петков Петков
#05310 Илиана Николова Николова

#05824 Йовко Генов Генов

#02742 Илиана Христак иева Игнатиева

#00454 Йонка Маринова Стефанова
#05141 Йордан Владимиров Милков

#05219 Илина Димитрова Стоянова

#05408 Йордан Володиев Банков

#02509 Илина Любенова Найденова

#00113 Йордан Георгиев Лютибродски

#05168 Илина Тодорова Илиева

#04603 Йордан Димитров Любенов

#05839 Илина Цветанова Цветичева

#03171 Йордан Иванов Демирев

#01940 Илинда Илиева Симеонова

#05848 Йордан Иванов Начев

#04337 Илия Ангелов Донков

#03807 Йордан Ивов Терзийски

#05834 Илия Жоров Христов

#01264 Йордан Костадинов Христов

#00738 Илия Иванов Бумбалов

#06325 Йордан Николаев Манолов

#02142 Илия Петков Еврев

#05969 Йордан Пенев Пенев

#02510 Илия Цветков Илиев

#01401 Йордан Свиленов Василев

#03073 Илия Цветков Цветков

#05217 Йордан Стефанов Иванов

#00124 Илиян Димитров Илиев

#00458 Йордан Стефанов Стефанов

#04896 Илиян Емилов Цветански

#03022 Йордан Стоянов Данев
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#03764 Йордан Тодоров Улянов

#02957 Искрен Василев Галев

#01651 Йордан Христов Нурков

#06284 Искрен Цветанов Игнатов

#03451 Йордан Чавдаров Ликов

#02632 Истелианна Нешо Атанасова

#05032 Йордана Георгиева МиневаИванова

#05754 Калин Владимиров Петков

#02175 Йорданка Иванова Кандулкова

#04415 К а л и н Дра г ом и р ов Ко с тадинов

#00739 Йорданка Иванова Терзиева

#01822 Калин Иванов Василев

#05118 Йорданка Петрова Петрова

#03718 Калин Иванов Велчев

#00461 Йорданка Христова Воденичарова-Пенева

#00463 Калин Иванов Диков

#01887 Йошка Йотова Михайлова
#01712 Ира Атанасова Кънева-Христозова
#00790 Ирена Антонова Хаджийска
#02870 Ирена Богомилова Белчева
#02157 Ирена Василева Асенова
#00859 Ирена Владимирова ХристоваДончева
#03074 Ирена Илиева Мирчева
#03311 Ирена Николаева Спиридонова
#04996 Ирена Петрова Деведжиева
#05101 Ирена Юлиянова Семерджиева
#01432 Ирина Анатолиевна Сладкова
#02901 Ирина Бойкова Димитрова
#02483 Ирина Борисова Цветкова
#04806 Ирина Владимирова Лалева
#04602 Ирина Владимирова Рачева
#03220 Ирина Димчева Тамбукова
#01843 Ирина Добрева Николова
#01816 Ирина Иванова Русева
#03753 Ирина Костадинова Дакова
#02974 Ирина Любенова Стойчева
#04600 Ирина Петрова Ангелова

#06228 Калин Илиев Петров
#05859 Калин Костадинов Чакъров
#03622 Калин Ленков Зарков
#00464 Калин Николов Костурски
#02165 Калин Павлов Тихолов
#06401 Калин Радков Баръмски
#02607 Калин Стефанов Иванов
#05082 Калина Александрова Александрова
#01588 К а лина Васи лева А лександрова
#03006 Калина Вениаминова КироваНачева
#01749 Калина Димитрова Мерудийска
#05241 Калина Иванова Кусева
#02774 Калина Петкова Ерска
#06039 Калина Тихомирова Тодорова
#02676 Калина Тодорова Павлова
#04802 Калоян Георгиев Матеев
#03488 Калоян Йорданов Калчев
#03873 Калоян Красимиров Еревинов
#03075 Калоян Марков Колев
#03423 Калоян Тончев Тончев
#05678 Камелия Георгиева Георгиева

#06246 Ирина Петрова Русанова

#06268 Камелия Любомирова Гергова-Иванова

#01878 Ирина Скъпидарова Алексиева-Гинчева

#06266 Камелия Николаева Конарева

#06201 Ирина Стефанова Анастасова
#03017 Искра Валентинова Тонева
#02895 Искра Ганчева Иванова
#02639 Искра Димитрова Драмова
#05335 Искра Любомирова Василева
#02677 Искра Николаева Николаева
#03205 Искра Славейкова ДжаховаКадинова
#01775 Искра Стоянова Накова

#05348 Камелия Петкова Методиева
#01711 Камелия Петрова Пешунова
#00466 Камен Ганчев Ганчев
#06032 Камен Димитров Петров
#06416 Камен Добрилов Добрев
#01555 Камен Дочев Шипков
#04781 Камен Евгениев Кръстев
#05307 Камен Евтимов Лазаров
#02743 Камен Любенов Димитров
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#02376 Камен Николов Попов

#02962 Константин Димитров Божков

#05319 Камен Нинов Деведжиев

#04191 Константин Енчев Димов

#01547 Камен Тодоров Костадинов

#00473 Константин Иванов Антонов

#02112 Камен Цветанов Маринов

#02206 Константин Кирилов Антонов

#00468 Камена Григорова Казакова

#01793 Конс т а н т и н Конс т а н т и нов
Антонов

#01911 Камена Милчева Димитрова
#04894 Каньо Тодоров Анастасов
#04607 К ара мфи ла За п ря нова Д имитрова
#05958 Карина Красимирова Кондова
#01092 Каролина К ирилова Саргалиева

#06162 Констан т ин Лъчезаров Димитров
#02278 Константин Недков Пеев
#02191 Константин Николов Николов
#01963 Константин Петков Колев
#02403 Константин Рачев Косев

#05195 Катерина Благоева Граменова

#04957 Константин Симеонов Славов

#04442 Катерина Валериева Николова

#05096 Константин Стоянов Жечев

#04931 Катерина Георгиева Христова

#01567 Константин Страхилов Коцев

#05179 Катерина Димчева Мутафова

#04922 Константин Тихомиров Брънеков

#05093 Катерина Иванова Танева
#04673 Катерина Красимирова Димова
#05094 Катерина Николова Гондова
#03707 Катина Севдалинова Цанкова
#02564 Катя А врамова СимеоноваГошева

#00861 Константин Христов Гулишев
#04038 Корнелия Константинова Маторова-Харитонова
#05318 Коста Стоянов Кратунов
#05583 Костадин Александров Кочев
#04786 Костадин Ангелов Маргаритов

#02512 Катя Боянова Скопакова

#01476 Костадин Иванов Палазов

#05595 Катя Илиева Жайгарова

#00050 Костадин Иванов Сандев

#00469 Катя Любомирова Ангелова

#04281 Костадин Славчев Попов

#06175 Катя Мартинова Лазова

#01545 Костадин Христов Христов

#02065 Катя Николова Ангелова

#06134 Костадина Иванова Галчева

#06271 Катя Симеонова Башева

#00479 Красен Андреев Андреев

#02811 Кирил Kаменов Бойков

#04940 Красен Йорданов Христов

#01829 Кирил Ангелов Мавров

#00480 Красимир Анастасов Язов

#05304 Кирил Божидаров Георгиев

#04418 Красимир Боянов Бузов

#02149 Кирил Бориславов Арнаудов

#03729 Красимир Ванев Кръстев

#02293 Кирил Георгиев Андонов

#01013 Красимир Вътев Добрев

#01962 Кирил Георгиев Коцев

#00481 Красимир Георгиев Генков

#01514 Кирил Георгиев Куцков

#01527 Красимир Георгиев Пампоров

#05502 Кирил Данчев Киряков

#00860 Красимир Георгиев Попов

#00057 Кирил Косев Кирилов

#01696 Красимир Георгиев Ралчев

#00989 Кирил Николов Събчев

#01412 Красимир Господинов Джеджев

#05800 Кирил Стефанов Димитров
#01398 Кирилка Пейчева Цветанова
#02887 Кирилка Стоянова Димовска
#02994 Климент Иванов Иванов
#02744 Климент Радев Мечкуев
#03874 Климент Стефанов Радоев
#03059 Климентин Чернев Ганчев

#01600 Красимир Димитров Димитров
#02815 Красимир Драгомиров Драгнев
#03678 Красимир Душков Романов
#02713 Красимир Кирилов Петров
#06209 Красимир Красимиров Геор
гиев
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#03062 Красимир Кънчев Крайчев

#03367 Крум Викторов Сергеев

#01568 Красимир Методиев Кирилов

#02377 Кръстин Любенов Каракашев

#01915 Красимир Николов Георгиев

#03613 Кунчо Стойчев Цилков

#02190 Красимир Николов Николчев

#02606 Лада Борисова КамилароваСтойчева

#05762 Красимир Пламенов Капитанов
#03512 Красимир Тихомиров Лаковски
#03526 Красимир Тошков Тодоров
#02335 Красимира А нгелова Серафимова
#01296 Красимира Владимирова
Оташлийска
#02392 Красимира Георгиева Славева
#00484 Красимира Господинова Кралева
#00485 Красимира Иванова Попова
#01833 К раси м и ра Конс т а н т и нова
Жекова

#03103 Лазар Банчев Банчев
#00166 Лазар Енчев Лазаров
#04652 Лазар Иванов Чохаджиев
#01094 Лазар Тодоров Ковачев
#00214 Лалка Атанасова Юмерска
#02427 Лариса Владиленовна Иванова
#02263 Лариса Николаевна Близнакова
#02800 Лена Ангелова СтаниславоваПеткова
#01396 Лена Драгомирова Чорбаджиева-Ганчева
#05858 Ленко Григоров Григоров

#00944 Красимира Лука Джартазанова

#02450 Леонид Лвович Покрасс

#01073 Красимира Матева Караматева-Петрова

#03780 Лидия Георгиева Полухина

#02430 Лиана Симеонова Саралиева

#00486 Красимира Николова Петкова

#00215 Л и д и я М и н чева К р ъ с т еваШилева

#00487 Красимира Пенчева ВасилеваМладенова

#00792 Лидия Стоянова Лазарова

#01577 Красимира Тодорова Петрова
#05691 Красими ра Харизанова Георгиева
#02070 Красимира Христова Костова
#00872 Кремел Веселинов Парушев
#04677 Кремена Георгиева Пеева

#03186 Лили Ангелова Бояджиева
#06368 Лили Тихомирова ЧерневаДимитрова
#05863 Лилия Атанасова Кънева
#01372 Лилия Лазарова Кадийска
#03440 Лилия Петрова Бурова

#01332 Кремена Йорданова Цонева

#02262 Лили я Пет рова ДрагановаНегованска

#05024 Кремена Росенова КиришеваЕнезлиева

#04539 Лилия Пламенова Лозева

#02787 Кристиана Атанасова Николова

#00216 Лиляна Богомилова Атанасова

#05215 Кристин Красимиров Гайдаров

#06359 Лилия Цанкова Берова
#05167 Лиляна Боянова Граматикова

#01173 Кристина Александрова Канинова

#00990 Лиляна Димитрова ЯнакиеваВелева

#05591 Кристина Ваньова Бужева

#02956 Лиляна Донева Ненова

#03636 Кристина Емилова Крумова

#03628 Лиляна Иванова Тонева

#04402 Кристина Лъчезарова Петкова

#02135 Лиляна Тотева Велчева

#05469 Кристина Миленова Минева

#05389 Лора Георгиева Янакиева

#05999 Кристина Росенова Чурукова

#05230 Лора Николаева Николова

#05272 Кристина Христинова Христова

#00873 Лорен Илиев Милев

#02143 Кристиян Григоров Миленов

#02391 Лъчезар Василев Владимиров

#01710 Кристиян Кръстев Маркулев

#01643 Лъчезар Василев Лалев

#02588 Лорита Димитрова Панова
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#02776 Лъчезар Георгиев Сагрев
#05322 Лъчезар Красимиров Костов
#04372 Лъчезар Николаев Николов
#04443 Лъчезар Стефанов Данаилов
#01485 Лъчезар Тодорова Митовски
#02975 Люба Александрова Добрева
#00101 Люба Атанасова Еленкова
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ограничението
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#01052 Людмила Иванова СердароваМанова
#01086 Людмила Кирилова Сивова
#02978 Людмила Константинова Кинова-Мравова
#01304 Людмила Мирчева МарковаПанчева

#01617 Люба Боянова Шекерова

#01758 Людмила Недялкова Несторова

#03652 Люба Руенова Кирева

#01553 Людмила Петрова Лимонова

#01318 Люба Русева Сийрекова

#03542 Людмила Петьова Пенчева

#01506 Любен Божидаров Петров

#02390 Людмила Русева Ирибаджакова

#01395 Любен Стоянов Болгуров
#00991 Любимка Борисова Бурова
#00167 Л юбк а И л иева Вър б еноваСтефанова
#03676 Любка Илиева Ситронова
#00500 Люблена Иванова Пунчева
#01791 Любомир Антониев Величков
#00501 Любомир Асенов Горчев
#02317 Любомир Асенов Петров
#01315 Любомир Веселинов Бодуров
#02347 Любомир Георгиев Георгиев
#01916 Любомир Дамянов Любенов
#01999 Любомир Димитров Вангелов

#00217 Людмила Стаматова Петкова
#00058 Людмила Тончева К ьосеваНиколова
#02548 Люл яна Маринова ЧоневаГайдарова
#01448 Магда Дойчева Дойчева
#02543 Магдалена Александрова Делистоянова
#01761 Магдалена Бориславова Пейчева-Токова
#05279 Магдалена Иванова Байрактарова
#04835 Магдалена Иванова Славова

#00503 Любомир Димитров Керанов

#00515 Магдалена Николаева Бошнакова

#01290 Любомир Димитров Огорелков

#05354 Магдалина Георгиева Дошева

#03781 Любомир Диянов Николов
#02838 Любомир Иванов Дончев
#01655 Любомир Иванов Стоянов
#05713 Любомир Николаев Парапанов
#02113 Любомир Огнянов Станиславов

#03408 Магдалина Полинова Ръжева
#01494 Мадлен Костова Няголова
#04282 Майя Евгениева Христова
#04554 Максим Бассам Мокдад
#05670 Максим Мартинов Недков
#01797 Максим Тодоров Марков
#00039 Малин Костадинов Малинов

#06199 Любомир Пламенов Начев

#02176 Малина Петрова Антова

#00968 Любомир Тодоров Пеловски

#06029 Малина Цанкова Малинова

#00424 Любомира Василева Ненчева

#02591 Мано Николов Лазаров

#01374 Любомира Емилова НаумоваАндреева

#01463 Манол Николов Ганчев

#01496 Людмил Леонид Йорданов

#03028 Мануел Димитров Манолов

#03428 Людмил Людмилов Конакчиев

#03258 Мануел Мануелов Манолов

#02044 Л юд м и ла Ас енова С а воваГеоргиева

#02284 Мануел Харутюн Мануелян

#00071 Людмила Атанасова Попова

#05961 Манол Розалинов Гьопсов

#05152 Мануела Раймонд Сарнук

#00508 Людмила Видинова Коева

#05084 Мануела Тихомирова Еленкова

#00102 Людмила Георгиева Гойчилова

#05291 Мануела Тодорова Белова
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#05825 Маргарита Александрова Асенова

#03719 Марин Иванов Велчев

#01123 Маргарита Александрова Козовска

#05050 Марина Александрова Василева

#00114 Маргарита Ангелова Цолова
#02511 Маргарита Викторова Стоянова-Цакова
#05186 Маргарита Георгиева Божинова

#01134 Марин Пасков Бакалов

#06248 Марина Емилова Стоева
#02115 Марина Игнатова Николова
#05933 Марина Николаева Георгиева
#04294 Марина Тошкова Маринова

#04430 Маргарита Димит рова Шакина

#04637 Марина Христова КенароваАндреева

#03543 Маргарита Запрянова Шейтанова

#01403 Маринела Борисова Чолева

#06150 Маргарита Иванова Колева

#03767 Маринела Стойнова Стефанова

#01435 Маргарита Латева Маргаритова

#03817 Маринела Иванова Георгиева

#05487 Марио Атанасов Ангелов

#03733 Маргарита Методиева Станева

#04679 Мария Александрова Венкова

#05684 Маргарита Николаева Гърбева

#01606 Мария Александрова Хаджипетрова

#02114 Маргарита Павлова ДиневаДенева

#00925 Мария Анастасова Стоева

#01518 Маргарита Петрова ШошеваЖивкова

#05715 Мария Андонова Червенкова

#00745 Маргарита Савова Попова

#03708 Мария Борисова Даскалова

#01325 Маргарита Статева Севова
#03077 Маргарита Стоичкова Сарафова

#03513 Мария Антонова Георгиева
#05740 Мария Вълканова Вълканова
#00812 Мария Вълкова Шишманова

#01470 Маргарита Христова Христова

#03544 Мария Генова Петкова-Христова

#02000 Мариана Атанасова Панчева

#06030 Мария Георгиева Абаджиева

#03515 Мариана Атанасова Сърбова

#00083 Мария Георгиева Пеева

#01938 Мариана Димитрова Павлова

#02095 Мария Гошова Джамбова-Жекова

#02178 Мариана Дионисиева Цвет
кова

#05366 Мария Данчева Боева

#01857 Мариана Кръстева Добрева

#02361 Мария Димитрова Илиева

#01975 Мариана Кръстева Кехайова

#04373 Мария Димитрова Кетипова

#00906 Мариана Христова ВампороваЛазарова

#01743 Мария Димитрова Хараламбова

#00979 Мариана Христосова Алексиева

#06178 Мария Динкова Чернева

#03721 Мариела Иванова Иванова

#03768 Мария Евтимова Горанова

#04111 Мариела Йоргова Дочева

#01700 Мария Елжбиета НаймовичИкономов

#01227 Мариета Иванова Бояджиева

#05121 Мария Добрева Желева

#01262 Мариета Стефанова Григорова-Ненова

#05087 Мария Емилова Рейзова

#02100 Мариета Стоянова Браделева

#01446 Мария Иванова Божанова

#05052 Марин Василев Найденов

#06439 Мария Иванова Димитрова

#01269 Марин Великов Сотиров

#00894 Мария Иванова Каразлатева

#01053 Марин Димитров Колев

#02396 Мария Игнатова Колева

#05007 Марин Димитров Моллов

#02265 Мария Колева Василева

#00126 Мария Живкова Хлебарова
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#00527 Мария Константинова Диамандиева

#05156 Мариян Рангелов Денев

#00256 Мария Костадинова Стефанова

#01751 Марияна Иванова Йорданова

#01035 Мария Коцева Карамфилова
#05646 Мария Коювна Коева
#01016 Мария Куманова Игнатова
#01190 Мария Лальова Енчевска-Пет
рова
#01181 Мария Луканова Атанасова
#01112 Мария Любомирова ИскроваПопиванова
#05507 Мария Маринова Личкова
#06265 Мария Маринова Милчева
#00219 Мария Михайлова Стоянова
#01825 Мария Найденова ВасилеваДименчева

#01251 Марияна Гавраилова Бонева
#02063 Марияна Костова Тодорова
#06283 Марияна Николаева Друмева
#02386 Марта Василева Попдимит
рова
#00220 Мар та Любоми рова Теодо сиева
#04578 Мартин Богомилов Боев
#05556 Мартин Бранимиров Емилов
#03800 Мартин Георгиев Койнов
#03825 Мартин Димитров Тенев
#05915 Мартин Здравков Евлогиев
#03249 Мартин Иванов Микуш
#04533 Мартин Йорданов Димитров

#03284 Мария Недялкова СребреваАлександрова

#02224 Мартин Недков Недков

#02179 Мария Нешева Нешева

#05199 Мартин Паскалев Паскалев

#04493 Мария Николаева Боцева

#03182 Мартин Петров Георгиев

#02336 Мария Николова Давчева

#05482 Мартин Руменов Шекеров

#05518 Мария Николова Маринова

#03063 Мартин Стефанов Обрешков

#01498 Мария Николова Петрова

#02541 Мартин Христов Христов

#01124 Мария Николова Попова

#06025 Мартин Цветанов Стоянов

#03829 Мария Огнянова Велкова
#05967 Мария Павлинова Сурилова

#05340 Мартина Василева ПетроваЙоцова

#04536 Мария Петкова Цветкова

#06373 Мартина Тодорова Радева

#02440 Мария Петрова Георгиева

#05040 Мартина Христова Трифонова

#00529 Мария Петрова Попмаркова

#01702 Маруся Великова Бобева-Влахова

#00052 Мария Петрова СакелариеваМанова
#04336 Мария Радкова Стойчева
#05006 Мария Радославова Бочевска

#04321 Мартин Николаев Терзиев

#01635 Матей Антонов Савов
#01886 Мая Александрова Кожухарова-Димитрова

#04138 Мария Райкова Грънчарова

#02385 Мая Димитрова Йовчева-Гетова

#03325 Мария Сашкова Чернева

#03831 Мая Емилова Костова-Узунова

#03326 Мария Станимирова Станева

#01501 Мая Иванова Боева-Бончева

#03591 Мария Станкева Ингилизова
#02990 Мария Стефанова Цекова

#05639 Ма я Иванова Чакърова-Тодорова

#01554 Мария Стоянова Филипова

#01203 Мая Илиева Байчева-Коцева

#02939 Мария Събчева Томасен

#05971 Мая Калинова Ефимова

#01186 Мари я Христова БорисоваЗлатева

#04735 Мая Красимирова Генова

#04704 Мария Христова Илчева-Иванова

#05182 Мая Михайлова НикифороваНесторова
#02295 Мая Тимиова Цанкова

#01242 Мария Христова Нанева

#01370 Мая Христова Берова

#06167 Мария-Анна Теодорос Николау

#01912 Методи Иванов Методиев
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#02985 Миглена Василева Набоко

#02922 Милена Петкова Паунова

#03720 Миглена Йорданова Методиева-Костадинова

#02595 Милена Сивова Колева-Станимирова

#01253 Миглена Кръстева Петрова
#03260 Миглена Събева Каварджиева

#05073 Милена Стефанова Оташлийска-Чанева

#06137 Мила Атанасова Георгиева

#01668 Милена Стефчова Каменова

#02594 Мила Георгиева Алексиева

#02844 Милена Тодорова Македонска

#05677 Мила Димитрова Терзиева

#02942 Милена Христова Коджейкова

#03175 Мила Евгениева Желева-Атанасова

#01486 Милена Христова Крачанова

#02302 Мила Иванова Никифорова

#01593 М и лен к а И л иева Пен коваРадонова

#04238 Мила Йорданова Попова

#00538 Милка Атанасова Белотелева

#02684 Мила Крумова Лазаркова

#01890 Милка Петрова Каблешкова

#04773 Мила Милкова Иванова

#02868 Милка Славова Стаматова

#06360 Мила Северинова Маздрашка

#03456 Милка Христева Чоролеева

#05070 Милан Бориславов Рашевски

#01871 Милко Иванов Митков

#06371 Милан Иванов Белемезов

#02596 Милко Петков Колчевски

#06061 Милва Петрова Перкович

#03135 Милчо Иванов Рачев

#00797 Милен Димитров Русенов

#00151 Мими Димитрова МанчеваГерасимова

#04770 Милен Динков Сариев
#04884 Милен Желязков Арнаудов
#02061 Милен Игнатов Стефанов
#04706 Милен Климентов Мечкуев
#01095 Милен Лалев Мънков
#00891 Милен Николов Узунов

#05213 Мина Стоянова Георгиева
#01727 Минка Костова Пойдовска
#02961 Минко Йорданов Маринов
#05791 Минко Колев Стоев
#00540 Минчо Нетов Ненчев

#03410 Милен Пенев Тодоров

#05872 Минчо Тодоров Стоянов

#04756 Милен Тодоров Станев

#01303 Мира Данаилова Симова

#00975 Милен Трифонов Маринов

#00266 Мира Христова Габрашкова

#00535 Милен Христов Крепчев

#04958 Мирела Красимирова Димит
рова

#02783 Милена Бенева Пенчева
#03833 Милена Вишинова Добрева
#03296 Ми лена Георг иева Фет ва джиева
#02318 Милена Димитрова НановаМихайлова

#02380 Миролюб Леонидов Петрински
#02200 Мирослав Алексиев Бойчев
#03238 Мирослав Бойчев Церовски
#05379 Мирослав Ванев Желязков

#04907 Милена Диянова Николова

#02351 Мирослав Георгиев Атанасов

#02899 Милена Иванова Батова

#01522 Мирослав Димитров Иванов

#04494 Ми лена И л ий чева Та шеваПетрова

#03078 Мирослав Жеков Терзиев

#01207 Милена Константинова Борисова

#05285 Мирослав Красимиров Орлоев

#04645 Мирослав Иванов Виткинов

#02117 Милена Кръстева Колева

#04423 Мирослав Милков Гюнелиев

#04391 Милена Милчева Петрова

#05149 Мирослав Спиридонов Кръстев

#02337 Милена Михайлова Косева

#02562 Мирослав Стефанов Бошнаков

#03644 Милена Николаева Сабрутева

#04680 Мирославa Тихолова Комарска

#02561 Милена Николова Танева-Хабова

#05134 Мирослава Миткова Иванова
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#01802 Мирослава Николова Шамаранова

#01584 Надежда Димитрова Георгиева

#03266 Мирослава Пенчева Бозаджиева

#05309 Надежда Николова Делчева

#05712 Миряна Йовчева Йовчева
#03142 Миряна Росенова Кръстева
#02571 Миряна Стоилова ЙордановаПетрова

#05456 Надежда Миленова Лилова
#02225 Надежда Цонева Ганчева
#00223 Надка Христова Георгиева
#02118 Надя Борисова Паунова
#04766 Надя Иванова Бабунска

#05424 Митко Йорданов Янков

#03710 Надя Иванова Гешкова

#00170 Митко Киранов Дончев

#02997 Надя Красимирова Сигридова

#00928 Митко Тодоров Шекеров

#03374 Надя Николова Малцева

#05521 Михаела Атанасова Димит
рова

#05147 Надя Светославова Нинова
#00073 Надя Стаматова Стаматова

#04990 Михаела Петрова Шумналиева

#02468 Надя Стефанова Грудева

#05991 Михаил Ангелов Димитров

#03202 Надя Христова Митева-Трайкова

#02127 Михаил Антонов Михайлов
#01579 Михаил Владимиров Михайлов

#02817 Надя Христова Христова

#05284 Михаил Георгиев Арнаудов

#04392 Найдена Владимирова Тодорова

#06349 Михаил Людмилов Михайлов

#03329 Нарцис Петрова Парашикова

#01167 Михаил Николов Михайлов

#00843 Наска Кръстева БоюндруковаЛюцканова

#02883 Михаил Петков Праматаров
#00221 Михаил Петров Богданов
#01061 Михаил Цветанов Радулов
#04286 Михаил Юриевич Узунов
#05919 Михайло Тимофийович Балчев
#03614 Михейра Амин Хусеин-Иванова

#00547 Настя Николова Радева-Цонкова
#00171 Наталия Димитрова КалчеваПеткова
#05922 Ната л и я Д и м и т рова Учер джиева

#00959 Младен Василев Велев

#00074 Наталия Йорданова Люцканова

#02568 Младен Димитров Китов

#05481 Наталия Стоева Никова

#01642 Младен Жеков Кърпачев

#01698 Наташа Димитрова Петрова

#03751 Младен Иванов Иванов

#00224 Невен Димитров Митев

#02185 Младен Иванов Младенов

#05185 Невена Алексеева Трифонова

#05787 Младен Чавдаров Танов

#04711 Невена Иванова Димитрова

#03369 Момчил Владимиров Петров

#04393 Невина Желязкова Меракова

#01746 Момчил Цветанов Стоилков

#01889 Невяна Любомирова Йонова

#04708 Моника Георгиева Пенчева

#01964 Неда Николаева Николова

#04688 Моника Грозданова Михайлова

#02992 Неделина Желязкова Исакова

#06346 Моника Огнянова Мънева
#05520 Мустафа Междун Хасан
#04850 Мюмюн Вели Сюлейман
#03624 Надежда Бойкова СоколоваИванова

#04297 Неделчо Неделчев Карабелов
#03808 Недко Стефанов Недев
#05321 Недко Стоянов Георгиев
#02180 Недялко Иванов Бончев
#05500 Нежля Неджати Амди-Ганева

#04529 Надежда Георгиева Нешкова

#02598 Нела Здравкова Симеонова

#02159 Надежда Георгиева ФутековаХристова

#04629 Нели Валентинова Филипова

#03000 Нела Рачева Ковачева-Табова
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#03693 Нели Иванова Бакалова

#02665 Николай Живков Тодоров

#01358 Нели Иванова Тангърова

#01217 Николай Иванов Няголов

#02101 Не л и И ва нова Ц в е т а новаСимеонова

#05755 Николай Иванов Стойчев

#01726 Нели Теоклиева Бояджиева

#04624 Николай Йорданов Лазаров

#01254 Нелка Петрова Кирякова
#04971 Неранза Радославова Николчева

БРОЙ 49

#03270 Николай Иванов Христов
#03667 Николай Кирилов Борисов
#04778 Николай Костадинов Стръпченков

#06003 Нето Минчев Ненчев

#03545 Николай Красимиров Лазаров

#03079 Никола Александров Цонков

#02192 Николай Красимиров Николчев

#05426 Никола Анастасов Славчев
#00926 Никола Благоев Михалевски
#01329 Никола Василев Колев

#00844 Николай Любомиров Тулешков

#04260 Никола Георгиев Георгиев

#02600 Николай Минчев Цанев

#03119 Никола Димитров Миронски

#01426 Николай Михайлов Ангелов

#05427 Никола Лъчезаров Лалев

#03453 Николай Михайлов Гълъбов

#02320 Никола Маринов Николов

#05546 Николай Михайлов Лоза

#03039 Никола Петров Николов

#01858 Николай Михайлов Острев

#00762 Никола Симеонов Николов

#05065 Николай Ненов Ненов

#03493 Никола Теодоров Здравков

#01576 Николай Николаев Баровски

#04465 Никола Христов Дюлгеров

#01853 Николай Николаев Дамов

#03346 Николай Андонов Хаджимарински

#04283 Николай Николаев Истатков

#04960 Николай Андреев Андреев

#04462 Николай Орлинов Колев

#02843 Николай Асенов Давидков

#02940 Николай Павлов Захов

#05166 Николай Борисов Цветков

#04308 Николай Петров Николаев

#05808 Николай Василев Василев

#02775 Николай Русев Ташев

#01017 Николай Василев Вътев

#05798 Николай Светлозаров Гочев

#02954 Николай Василев Радков

#03469 Николай Славов Славов

#03782 Николай Васков Иванов

#04537 Николай Славчев Колев

#01728 Николай Веселинов Куцаров

#03470 Николай Славчев Трайков

#03422 Николай Веселинов Маринов

#01631 Николай Стефанов Георгиев

#04217 Николай Владимиров Арсенов

#01062 Николай Стефанов Рижиков

#05857 Николай Георгиев Дочев

#00095 Николай Стефанов Стоянов

#05210 Николай Георгиев Недков

#02037 Николай Стефанов Цанков

#00865 Николай Георгиев Николов

#01166 Николай Стойчев Николов

#03694 Николай Георгиев Петров

#05349 Николай Стоянов Петков

#04716 Николай Георгиев Славов
#06272 Николай Димитров Андреев

#05876 Николай Теодоров Кантарджиев

#01260 Николай Димитров Василев

#03138 Николай Тодоров Христов

#02438 Николай Димитров Даскалов

#00799 Николай Тодоров Цонковски

#04748 Николай Димитров Джуров

#04427 Николай Тодоров Чаталбашев

#01031 Николай Дончев Чолашки

#01657 Николай Тонев Ситев

#02485 Николай Жеков Христов

#04240 Николай Филипов Николов

#02927 Николай Живков Желев

#00927 Николай Христов Бечев

#03379 Николай Николаев Рачински
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#03397 Николай Христов Иванов

#00876 Орлин Маринов Неделчев

#05227 Николай Христов Христов

#06251 Павел Борисов Ангелов

#00992 Николай Янчев Симеонов

#03851 Павел Веселинов Янчев

#06418 Николет Трифонова Дишкова

#00964 Павел Иванов Иванов

#06301 Николета Руменова Савова

#04579 Павел Николаев Янев

#04886 Николина Димитрова Пашкулева

#05611 Павел Павлов Цочев

#00557 Николина Петрова ПавловаАлексеева

#04449 Павел Руменов Иванов

#01369 Николинка Цветкова Лозанова
#04377 Нина Александрова Цековска
#01344 Нина Василева Константинова-Васева

#00259 Павел Петков Дочев
#04580 Павлета Веселинова Василева
#04605 Павлета Руменова Пеловска
#03446 Павлин Бойчев Павлов
#01182 Павлин Георгиев Павлов

#00717 Нина Георгиева Танчева

#02671 Павлин Илиев Иванов

#04375 Нина Дойчинова Толева

#05001 Павлина Александрова Сакелариева

#05739 Нина Иванова Иванова
#04989 Нина Каменова Михайлова
#04870 Нина Милкова Илиева
#01018 Нина Стефанова Желева

#03711 Павлина Иванова Ликоманова-Ангелова
#03181 Павлина Найденова Минкова

#05753 Ния Иванова Стойчева-Енева

#02136 Павлина Ненчева Драгомирова

#06337 Нора Валериева Чаталбашева

#01460 Павлина Христова Стоянова

#03348 Нора Стойчева Йорданова

#06402 Панайот Красимиров Савов

#02213 Огнян Василев Георгиев

#06154 Пано Койчев Козаров

#01977 Огнян Илиев Христов

#01477 Параскева Дим и т рова Миленкова

#04874 Огнян Любомиров Костадинов
#01926 Огнян Маринов Гърбев
#05049 Огнян Първанов Кръстев
#02056 Огнян Стефанов Брънчев
#00563 Огнян Тодоров Симеонов
#01324 Оксана Владимировна Балабанова
#01019 Окса на С т епа новна К нишТомова

#00569 Парашкева Луканова Божкова-Димова
#01020 Паскал Марков Паскалев
#02517 Пенка Атанасова Тимнева
#00260 Пенка Борисова Папова
#01087 Пенка Василева НиколоваРайкова

#01730 Олга Александровна Илиева

#02563 Пенка Василева ПрисадашкаДимова

#01219 Олга Андонова Берберова

#02001 Пенка Георгиева Райчева

#02238 Олга Всеволодова Анева

#01077 Пенка Иванова Георгиева

#01177 Олга Петрова Дякова

#02230 Пенка Лукова Станчева

#02601 Олга Самуиловна Самарджиева

#05903 Пенко Димчев Пенчев

#00564 Олег Тодоров Николов

#04838 Пенко Петров Симеонов

#01464 Олег Тонев Каразапрянов

#03558 Пенчо Евгениев Пенчев

#02515 Олег Христов Анзъров

#00572 Пеньо Досев Столаров

#05226 Орлин Бориславов Перфанов

#01739 Пепа Ненкова Каджебова

#05735 Орлин Валентинов Минев
#04241 Орлин Георгиев Манолов

#03090 Перуника Кирилова МирчеваФилипова

#02969 Орлин Карл Кандулков

#03222 Петкана Георгиева Бакалова

#01874 Пенко Иванов Терзиев

С Т Р. 5 3   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег. №

54

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

БРОЙ 49

Име, презиме, фамилия

#03471 Петко Георгиев Петков

#01024 Петър Киряков Киряков

#01108 Петко Димитров Гарванов

#01055 Петър Костадинов Петров

#00229 Петко Иванов Костадинов

#05696 Петър Кристианов Белев

#01164 Петко Иванов Прокопиев

#00267 Петър Любенов Чернинков

#02488 Петко Иванов Прокопиев

#03514 Петър Мирославов Йорданов

#02603 Петко Илиев Еврев

#03347 Петър Николаев Николов

#00765 Петко Илиев Петков

#03852 Петър Николов Матев

#02749 Петко Маринов Маринов

#00577 Петър Николов Стрясков

#01193 Петко Марчев Любенов

#06400 Петър Пенчев Пенчев

#01022 Петко Начев Симеонов

#02181 Петър Радков Каменов

#05475 Петко Николаев Богданов

#03133 Петър Стоянов Василиев

#06174 Петко Руменов Петков

#00172 Петър Тодоров Петров

#03042 Петко Русков Русев

#04697 Петър Тотков Статев

#03595 Петко Станиславов Стаменов

#01658 Петър Филипов Влахов

#00575 Петко Стоянов Гунев

#04655 Петър Янков Говедаров

#01453 Петрана Михайлова Николова

#00145 Петя Александрова НазъроваЧерешева

#01834 Петранка Енчева Владимирова

#04305 Петя Василева Спасова

#04836 Петър Александров Ангелов

#05130 Петя Веселинова Григорова

#00993 Петър Ангелов Буров

#05509 Петя Георгиева Петкова

#03014 Петър Ангелов Петров

#01425 Петя Димитрова Велева

#02604 Петър Антонов Торньов

#01965 Петя Димитрова Петрова

#01763 Петър Борисов Софиянски

#01155 Петя Димитрова Сотирова

#03596 Петър Василев Маринов

#02966 Петя Динкова Танъмова

#02818 Петър Вълчев Гочев

#04316 Петя Йотова Александрова

#05942 Петър Георгиев Георгиев

#01038 Петя Кирилова Георгиева

#03801 Петър Георгиев Койнов

#00580 Петя Маринова Маринова

#03271 Петър Георгиев Попдимитров

#05604 Петя Милева Христова

#04395 Петър Георгиев Чордов

#03156 Петя Милкова Миланова

#04683 Петър Димитров Димитров

#01846 Петя Митева Георгиева

#00884 Петър Димитров Сергев

#05140 Петя Николаева Христова

#04642 Петър Димитров Стефанов

#04450 Петя Николова Великова

#04407 Петър Евгениев Николов

#06007 Петя Панайотова Майданова

#01023 Петър Златев Бакърджиев

#02241 Петя Петрова Златарска

#04448 Петър Иванов Бубев

#03794 Петя Руменова Демирева

#00576 Петър Иванов Бурджиев

#05225 Петя Руменова Димитрова

#01948 Петър Иванов Въжаров

#05430 Петя Светлозарова Вацова

#04969 Петър Иванов Даскалов

#06250 Петя Стойчева Тунчева

#02444 Петър Иванов Диков

#04888 Петя Христова Колева

#01074 Петър Иванов Мурджев

#01473 Пею Троянов Марков

#05828 Петър Иванов Траянов

#00970 Пламен Александров Павлов

#02470 Петър Иванов Шаламанов

#00930 Пламен Ангелов Аврониев

#05664 Петър Йорданов Костов

#02567 Пламен Асенов Божилов

#03835 Петър Йорданов Мигаров

#04467 Пламен Богданов Богданов

Обхват на
ограничението

БРОЙ 49
Рег. №

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

#00994 Пламен Венцеславов Генчев
#05262 Пламен Весков Бюйлеков
#03669 Пламен Вихров Димитров
#02519 П ла мен Вла д и м и ров Герасимов
#01229 Пламен Ганчев Петров
#00581 Пламен Генов Генов
#03174 Пламен Георгиев Петров
#04663 Пламен Димитров Георгиев
#01732 Пламен Димитров Пашев
#03080 Пламен Емилов Йонков
#02750 Пламен Енчев Агов
#02119 Пламен Захариев Иванов
#01913 Пламен Иванов Ангелов
#02301 Пламен Иванов Петров
#00899 Пламен Иванов Цанев
#03640 Пламен Илиев Василев

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#03413 Пол я Д и м и т рова К ра леваЦветкова
#01595 Правда Стоянова Гичева
#03712 Правдомира Иванова Алексиева
#05054 Пресиян Пламенов Минчев
#00585 Рада Ненкова Михайлова
#00245 Радан Ганев Донев
#06223 Радина Асенова Писарска
#02941 Радина Вълова Гешева
#05789 Радина Даниелова Величкова
#02038 Радина Стефанова Деевска
#04304 Радинка Илиева Стойкова
#01839 Радка Ганчева Тимнева
#00586 Радка Евтимова Евтимова
#01373 Радка Маринова Минчева
#01434 Радко Веселинов Тодоров

#03252 Пламен Кънчев Иванов

#05095 Радоил Дончев Рапалов

#01854 Пламен Маринов Вълков

#04117 Радомир Данаилов Данков

#03056 Пламен Мирчев Грозданов

#01782 Радомир Танков Серафимов

#04113 Пламен Михайлов Рилски

#03118 Радомира Методиева Дамянова

#05128 Пламен Николаев Никитасов
#02240 Пламен Николайчов Ценов
#01243 Пламен Пенчев Кубадински
#01636 Пламен Петров Иванов
#03605 Пламен Петров Петров
#05889 Пламен Пламенов Мирянов
#02698 Пламен Свиленов Геков
#04837 Пламен Стоянов Делижов
#02929 Пламен Тодоров Братков
#01230 Пламен Тодоров Петров
#04723 Пламен Ценков Пенев
#04516 Пламена Валентинова Димова
#04769 Пламена Росенова Гогошева
#05465 Полена Ивова Жекова
#04263 Полина Веселинова Сухорукова

#03650 Радосвет Веселинов Куцаров
#05551 Радосвета Антонова Атанасова
#01144 Радосвета Георгиева Хаджиева
#02786 Радосвета Зафирова Попова
#01245 Радосвета Иванова Кирчева
#02489 Радосвета Йорданова Едрева
#03140 Радосвета Йорданова КироваДелчева
#02846 Радослав Асенов
#02675 Радослав Боянов Боянов
#05191 Радослав Видов Георгиев
#02715 Радослав Емилов Димитров
#05341 Радослав Иванов Райчев
#02995 Радослав Иванов Рашев
#05570 Радослав Петров Петров

#04670 Полина Димитрова Петрова

#02057 Радослав Тодоров Рашев

#05376 Полина Марианова Петрова

#02209 Радослав Франц Радулски

#06336 Полина Руменова Лалковска

#04218 Радослав Чавдаров Борисов

#03739 Полина Стефкова Димитрова

#04357 Радослава Илиева Параскова

#04977 Полина Филкова Неделчева

#02146 Радост Андреева Минкова

#04923 Полина Христова Кокошарова

#01585 Радост Павлова Тодорова

#04322 Полина Христова Стефанова

#02416 Радост Стаменова Райновска

#05407 Поля Димитрова Димитрова

#05184 Радостина Ганчева Василева

С Т Р. 5 5   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег. №

56

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#01930 Радостина Грозданова Къркалиева

#05392 Роман Марианов Пещерски

#04669 Радостина Милчева Михалева

#02612 Росен Василев Симеонов

#00766 Радостина Нейчева ЛостоваЖечева
#02826 Радостина Стефанова Теркова
#05510 Радул Димитров Шишков
#01413 Райна Михайлова Куманова
#02466 Райна Недялкова Бекирова
#00589 Райна Стаменова Йончева
#02322 Райна Стоянова Димитрова

БРОЙ 49

#02544 Росен Ангелов Иванов
#02660 Росен Димитров Манчев
#05644 Росен Иванов Захариев
#00898 Росен Мерджанов Петров
#05668 Росен Росенов Тодоров
#01204 Росен Стоянов Филипов
#01039 Росен Христов Недялков
#02490 Росица Александрова Петрова

#02960 Райна Христианова Трайкова

#01025 Росица Бенева Мъглова-Войчева

#05875 Райчо Валентинов Димитров

#02462 Росица Богданова Русанова

#05630 Ра лица А лексан д рова К арловска

#02417 Росица Вълкова Андреева

#02085 Ралица Бориславова Цветкова
#02611 Ралица Василева Христова
#02902 Ралица Виргилиева Яръмова
#04510 Ралица Георгиева Милева
#05364 Ралица Йорданова Герганова
#05237 Ралица Маринова Маринова
#00590 Ра л и ца Пе т рова Бара коваПопова
#06043 Ралица Руменова Стефанова
#01125 Ра л и ца С ве т озарова Па на
йотова
#03376 Ралица Стоянова Зортева
#03183 Ралица Такева Такева
#03716 Ралица Тодорова Демирова
#05351 Ралица Христова Иванова
#05393 Ралица Янчева Райкова – Начева
#05815 Рамин Разик Ройен
#05267 Рая Николаева Боюкова
#05917 Рая Пенчева Стоименова
#05142 Рая Тодорова Даскалова
#01708 Регина Рафаел Томалевска
#05711 Ремзие Рейхатова Рюстемова
#03285 Рени Маринова Григорова
#01272 Рилка Емилова Филипова

#01967 Росица Вълкова Узунова
#02349 Росица Генова Манолова
#04325 Росица Георгиева Георгиева
#02950 Росица Георгиева Загорчева
#00726 Росица Георгиева Пеева-Попова
#00768 Росица Господинова Златанова-Милкова
#05843 Росица Даниелова Христова
#02160 Ро си ца Д и м и т р ова Вла д имирова
#00598 Росица Димитрова Михайлова
#04707 Росица Живкова Петрова
#03298 Росица Иванова Йорданова
#00744 Росица Йорданова Йовчева
#02321 Росица Йорданова Никифорова
#01183 Росица Кътева Динева
#03253 Росица Милкова Бурова
#00715 Росица Николаева Буцева
#02120 Росица Стойнова Ненова-Тодорова
#00897 Росица Тодорова Василиева
#02266 Росица Тодорова Тонева
#06369 Росица Юриева Йорданова

#03861 Ричард Михал Хочевски

#05416 Ростислав Станиславов Станчев

#00877 Роберт Георгиев Алтънов

#02907 Румен Атанасов Русев

#00231 Роберт Херцел Чакъров

#02193 Румен Бориславов Първанов

#00232 Родион Николаев Петров

#00864 Румен Веселинов Данговски

#00233 Розалин Илиев Гьопсов

#01132 Румен Веселинов Шекеров

#00596 Розина Павлова Червенкова

#02182 Румен Георгиев Александров

Обхват на
ограничението

БРОЙ 49
Рег. №

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

#01469 Румен Груев Григоров
#00604 Румен Димитров Михайлов
#03377 Румен Иванов Троев
#03021 Румен Йорданов Маринов
#02097 Румен Либеров Несторов
#02353 Румен Любенов Първанов
#02030 Румен Михайлов Галов
#02701 Румен Неделчев Паскалев
#01305 Румен Петков Йотов
#04488 Румен Руменов Йотов

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#01909 Светла Парашкевова Бояджиева
#02387 Светла Якимова Милева
#04671 Светлана Анатолиевна Руда
#00131 Светлана Ангелова Вълева
#00621 Светлана Владимирова Александрова
#02700 Светлана Гочева Станчева
#00152 Светлана Добрева Столинчева
#02964 Светлана Драгнева Недева
#01454 Светлана Иванова Черкезова

#04962 Румен Севдалинов Бендеров

#03085 Светлана Кръстева Стойчева

#01040 Румен Славчев Цветков

#02435 Светлана Николаева Виденова

#02784 Румен Стоилов Донев

#00622 Светлана Трайкова Русева

#01561 Румен Трендафилов Дафов

#00623 Светлана Христова Венкова

#00941 Румяна Ангелова ЗапряноваТодорова

#04437 Светлин Ванюхов Пеев

#02282 Румяна Атанасова Русева

#01492 Светлин Илиев Илев

#03472 Румяна Василева Бръшкова

#00625 Светлин Никифоров Димит
ров

#02027 Румяна Василева Маринова

#05270 Светлин Севдалинов Моллов

#02080 Румяна Генова Статева

#04764 Светлин Симеонов Симеонов

#01176 Румяна Георгиева Виячева

#04433 Светлин Тодоров Божанов

#00609 Румяна Димитрова Кутрева

#03487 Светлина Валериева Кастелова

#02103 Румяна Димитрова Тихолова

#02345 Светлозар Веселинов Стефанов

#04326 Румяна Желева Цонева
#00900 Ру м яна Иванова БрайноваБузева

#00727 Светлозар Горчев Рафаилов

#02211 Румяна Иванова Пройкова

#02873 Светлозар Йорданов Тенов

#05154 Румяна Костадинова Секулова

#00728 Светлозар Стоянов Тузсузов

#00614 Румяна Николова Борисова
#01364 Руси Кирилов Делев

#00627 Светлозара Николаева Тончева-Тренева

#05972 Руси Стефанов Желязков

#05831 Светломир Генков Колев

#05192 Руси Христов Колев

#02340 Светозар Василев Буцев

#00866 Руслан Иванов Стоянов

#01572 Светозар Петков Петков

#01458 Руслан Илиев Гинчев

#05511 Светозар Филипов Филипов

#01795 С аби на И ва нова И ва новаЦвикева

#03532 Светослав Александров Александров

#05599 Самуил Красимиров Иванов

#05367 Светослав Александров Гад
жанов

#06050 Саня Севдалинова Моллова
#05303 Саранди Валентинов Сарандиев

#00626 Светлозар Йорданов Гавазов

#00177 Светослав Борисов Герганов
#06288 Светослав Генчев Генчев

#03494 Саша Иванова Бресковска

#02360 Светослав Георгиев Влайков

#01581 Сашка Иванова Куленска

#03482 Светослав Красимиров Спасов

#03144 Светла Иванова Трендафилова

#05015 Светослав Люлинов Луканов

#01684 Светла Иванова Тумангелова

#03527 Светослав Николаев Арсов

#00618 Светла Калинова Тихолова

#02121 Светослав Петров Ризов

С Т Р. 5 7   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег. №

58

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

БРОЙ 49

Име, презиме, фамилия

#02673 Светослав Петров Станиславов

#05377 Симеон Михайлов Симеонов

#05882 Светослав Росенов Хаджиев

#05264 Симеон Радмилов Карастоянов

#06282 Светослав Росенов Ханджийски

#00878 Симеон Петров Рангелов

#02705 Светослав Тодоров Бачев

#04292 Симона А лександрова Иванова

#01525 Светослава Василева Коларова

#05686 Симона Иванова Данкова

#01715 Светослава Димитрова А ндрейчин

#05343 Симона Кирилова Кадийска

#04451 С ве т ос ла ва Д и чева Щ и л иянова

#01406 Симона Кирилова Стоянова

#04247 Свилен Бонев Бонев
#06328 Свилен Георгиев Стоянов
#01569 Свилен Михайлов Добрев
#04898 Свилен Петров Димитров
#02934 Свилена Николова Бонева
#00971 Свободна Петрова Вранчева
#05170 Севастин Петров Олеков
#04431 Севинч Зия Али
#05313 Севинч Юксел Расим
#06107 Семра Рамадан Сюлейман
#01109 Сергей Богданов Денчев
#01733 Сергей Бончев Бонев
#02653 Сергей Михайлович Киорогло
#02828 Сергей Петров Осенски

#04225 Симона Кирилова Михайлова
#06104 Симона Мариова Войчева
#03810 Симона Сашова Гергова
#01983 Сияна Деянова Янчева
#01894 Скъпидар Димитров Алексиев
#05886 Слав Ангелов Иванов
#04899 Слав Валентинов Динев
#06151 Слав Димитров Мерджанов
#04505 Слава Емилова Димитрова
#04444 Слава Николаева Лалова
#02473 Сла вена А нг елова ЯнковаБорисова
#04891 Славена Стойчева Ламбрева
#06202 Слави Петков Славов
#01968 Славин Димитров Байлов

#00769 Сийка Панайотова Халтъкова

#00643 С ла ви на Вла д и м и рова Виденова

#06052 Сийка Стефанова Митова

#00644 Славко Атанасов Палуков

#00635 Сийя Величкова Тилкова

#02269 Славчо Василев Шахпазов

#04930 Силвана Николова Маринова

#01819 Славчо Димитров Мерджанов

#04745 Силвия Богомилова Папазова

#01102 Славян Славчев Бурулянов

#05662 Силвия Димитрова ТрамповаГлухарова

#01669 Смела Тодорова Куюмджиева

#01840 Силвия Емилова Ангелова

#01556 Снежа Стойчева Георгиева

#03754 Силвия Живкова Желева

#04424 Снежа Ангелова Хубенова

#04464 Силвия Иванова Миткова

#01026 Снежана Георгиева ПетроваСтоянова

#02346 Силвия Кирилова Попова

#06277 Снежана Димоска Митевска

#02753 Силвия Кирилова Робертович

#06238 Снежанка Василева Петкова

#04862 Силвия Костова Айтова
#05924 Силвия Миленова Цокова

#02036 Снежанка Иванова МирчеваДобрева

#00776 Силвия Николаева Алексиева

#00078 Снежанка Кунева Христова

#06019 Силвия Пеева Нешкова

#00649 Снежанка Николаева Станоева-Илиева

#05592 Силвия Стефанова Кючукова
#03645 Силвия Танкова Илиева
#01078 Симеон Борисов Тодоров

#01041 Снежина Господинова Ортакчийска

#04712 Симеон Драгомиров Драганов

#00650 Снежинка Петкова БрънчеваВасилева

#00639 Симеон Маринов Цонков

#04914 Соня Александрова Костова
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#04248 Соня Атанасова Андонова

#01546 Станислава Тодорова Янева

#03225 Соня Атанасова Дросева

#05736 Станка Галинова Христова

#05547 Соня Любомирова Нешева
#01057 Соня Ненкова Илиева

#02274 Станка Иванова Монева-Гайдова

#00740 Сотир Георгиев Камбуров

#00719 Станка Ламбова Скерлева

#04506 Сотир Димитров Сотиров

#02620 Станка Стоянова БозаджиеваДойчинова

#04919 Сотир Стоянов Кацилов
#05759 София Ангелова Коджаманова-Чордова

#02268 Станко Борисов Станков
#01769 Станко Георгиев Караянeв

#06387 София Камал Фрехат

#04445 Станко Желязков Мусов

#04738 София Панайотова Лостова

#00105 Станчо Цеков Веков

#01817 Спас Атанасов Минков

#01363 Стела Борисова Ташева

#03770 Спас Красимиров Смиленов

#02147 Стела Величкова Банкова

#02925 Спас Малинов Ангелов

#05690 Стела Дечкова Дякова-Белчева

#04997 Спас Росенов Кавлаков
#00654 Ставри Борисов Ставрев
#05866 Станил Атанасов Димитров
#03623 Станимир Господинов Господинов

#02286 Стела Иванова Дулева
#03015 Стела Красимирова Трънчева
#05653 Стела Свиленова Георгиева
#00657 Стела Трифонова Свиленска

#03126 Станимир Димитров Димит
ров

#00658 Стеляна Тонева Желева

#02123 Станимир Михайлов Михайлов

#05832 Стефан Владимиров Германов

#01200 Станимир Петров Стамов
#04643 Станимир Тончев Семов
#02716 Станимир Христов Савов
#03310 Станимир Чавдаров Бурназов
#05902 Станимира Миркова ЛудвигСотирова
#04583 Станислав Валериев Хаджийски

#00659 Стефан Василев Беязов
#04762 Стефан Георгиев Гюрджеклиев
#03826 Стефан Димитров Антонов
#02131 Стефан Златанов Терзиев
#03609 Стефан Ивайлов Нешев
#03414 Стефан Иванов Вълканов
#04114 Стефан Иванов Вълков
#02491 Стефан Йорданов Петков
#04725 Стефан Маринов Коев

#04736 Станислав Георгиев Адамов

#05770 Стефан Мирославов Мирчев

#01701 С та н исла в Д и м и т ров И ко номов

#05146 Стефан Михайлов Стоянов

#02124 Станислав Иванов Визирев
#06319 Станислав Иванов Жеков
#01543 Станислав Николов Николов
#05941 С т а н ис л а в П л а менов С т аниславов

#04619 Стефан Неделчев Стефанов
#04584 Стефан Ненчев Геренски
#02364 Стефан Павлов Стефанов
#03771 Стефан Петров Апостолов
#02024 Стефан Петров Гевренов

#02326 Станислав Руменов Константинов

#05532 Стефан Петров Савчев

#03239 С т а н ис ла в С т оя нов М и ладинов

#06188 Стефан Руменов Шекеров

#05390 Станислава Ж ивкова Стоянова
#05767 Станислава Йорданова Байгънова
#04686 Станислава Крумова Крумова

#06357 Стефан Росенов Минков
#04986 Стефан Сашев Стоянов
#01457 Стефан Спасов Стефанов
#02839 Стефан Стефанов Добрев
#06026 Стефан Стефанов Михайлов
#06377 Стефан Стефанов Щерев
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#04722 Стефан Тодоров Тангълов

#04658 Стоянка Костова Колева

#02234 Стефан Христов Минчев

#04585 Събин Господинов Костов

#02772 Стефан Христов Попов

#02183 Събин Николов Попов

#04521 Стефан Христов Танев

#00669 Сърнела Николова Докова

#05580 Стефан Янков Петров

#02840 Таня Благова Соколова

#05758 Стефани Иванова Иванова

#03254 Таня Василева Георгиева

#01042 Стефанка Николова ДухневаТоманова

#06037 Таня Веселинова Вълканова

#01821 Стефка Ангелова КереловаВасилева
#00665 Стефка Борисова Иванова

БРОЙ 49

#01029 Таня Гоева Гоева-Златева
#00802 Таня Добрева Йорданова-Русинова

#04768 Стефка Валериева Коева

#05047 Таня Добромирова Дерменджиева

#05795 Стефка Димитрова Терзиева

#05458 Таня Емилова Реванска

#03509 Стефка Иванова Динева

#01148 Таня Иванова КатранджиеваЛатунова

#04777 Стефка Недялкова ЗъмбароваГеоргиева

#04507 Таня Людмилова Митакева

#02699 Стефка Стоянова Стоянова

#01159 Таня Мирославова Спасова

#01208 Стефка Христова Карастоянова

#00675 Таня Петкова Влаева

#00246 Стефка Цонева Донева
#02129 Стилиян Димитров Николов
#06055 Стилиян Пламенов Стоев
#01455 Стилиян Христов Христов
#04882 Стилияна Гошева Гочева
#05201 Стилян Димитров Бекриев
#03304 Стиляна Стефчова Каменова
#01027 Стойко Костов Илчев
#05266 Стоимен Петров Демерджиев
#01056 Стойчо Велинов Манов
#04651 Стойчо Желязков Добрев
#00730 Стойчо Николов Попов
#02522 Стойчо Стойчев Мотев
#02691 Стойчо Цветилов Цветилов
#04666 Стоян Kирилов Тодоров

#00179 Таня Петкова Монева
#01848 Таня Стефанова Дикова
#05151 Тариг Омер Билал
#02982 Татяна Александрова Василева
#00977 Татяна Антонова Маринова
#05031 Татяна Атанасова Бакалова
#06135 Татяна Валериевна Юдина
#00180 Татяна Георгиева Попова
#03331 Татяна Димчева Тихолова
#03307 Татяна Иванова Бърдарова
#03087 Татяна Иванова Маринова
#03016 Татяна Милчева Драганинска
#03098 Татяна Николаева Радева
#02694 Татяна Огнянова Стоева
#00181 Татяна Петкова Маркишка

#00770 Стоян Атанасов Георгиев

#02356 Татяна Стоянова КостадиноваСамуилова

#01028 Стоян Веселинов Стоянов

#00236 Татяна Стоянова Михайлова

#03385 Стоян Георгиев Тодоров

#02161 Татяна Христова Генчева

#01248 Стоян Димитров Влайков

#01571 Теменуга Николова Барбова

#02754 Стоян Ефтимов Герзилов

#02369 Теменужка Викторова Герова

#03672 Стоян Златков Андонов

#04035 Тенко Петров Дянков

#05161 Стоян Иванов Бахатуров

#02087 Теодор Анатолиев Тодоров

#02628 Стоян Маринов Цветков

#04613 Теодор Валентинов Тодоринов

#05150 Стоян Стефанов Мирлев

#00080 Теодор Велев Пеев

#00235 Стоян Тодоров Василиев

#00182 Теодор Димитров Димитров

#00143 Стоянка Вълчева Куюмджиева

#01970 Теодор Кирилов Делев

Обхват на
ограничението
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ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

#06009 Теодор Петров Василев
#02755 Теодор Петров Коларски
#04384 Теодор Пламенов Маринов
#02005 Теодор Стоянов Бойчев
#03047 Теодор Стоянов Кьопчев
#05934 Теодор Ценков Антонов
#02456 Теодора Атанасова Власева
#06441 Теодора Велкова Футекова

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#01392 Тодор Конс та н т и нов К арагьозов
#00682 Тодор Несторов Личев
#03274 Тодор Николов Николов
#02270 Тодор Петров Рашков
#01754 Тодор Петров Тодоров
#05512 Тодор Петров Цигов
#02205 Тодор Руменов Дафов

#06297 Теодора Гиндова Костова

#04039 Тодор Славчев Добрев

#02756 Теодора Крумова Джерманова-Кирова

#01330 Тодор Стефанов Байрактаров
#00183 Тодор Стефанов Радулов

#03647 Теодора Кръстева Кръстева

#00138 Тодор Стоев Попов

#05283 Теодора На й денова Вла д имирова

#01482 Тодор Стоянов Василиев

#06010 Теодора Панайотова Алексиева

#04954 Тодор Христов Христов

#01971 Теодора Панайотова Казакова
#04734 Теодора Петрова Пейкова
#04947 Теодора Сашова Велкова
#02692 Теофана Димитрова Михова
#02758 Теофана Кирилова Теофилова

#00771 Тодор Христов Терзиев
#00184 Тол я Яр о с ла вова Ко с т оваНачева
#02674 Тома Богомилов Томов
#04490 Тома Михайлов Михайлов
#03651 Тома Николаев Димитров

#03365 Теофана Николаева Абаджиева

#01877 Тоня Василева Тихолова-Пенева

#00678 Теофана Николова Атанасова

#01043 Тотка Илиева Костадинова

#05673 Тереза Ангелова Петрова

#04523 Траян Миленов Минчев

#05080 Тереза Деянова Златешка

#06041 Трифон Милчев Пеев

#05110 Тереза Руменова Колева

#03178 Фани Стойкова Илчева

#05046 Тина Николаева Николова

#02138 Фанка Иванова Дочева

#03673 Тинка Панчева Стоилова

#02654 Фарид Пактиавал

#02523 Тихомир Атанасов Атанасов

#06428 Федя Кирилов Грънчарски

#02524 Тихомир Иванов Казаков

#04526 Фетихе Айдън Осман-Халил

#00237 Тихомир Иванов Стоянов

#05396 Филиз Хасанова Османова

#05293 Тихомир Ивов Петров

#02687 Филип Евгениев Филипов

#03717 Тихомир Тодоров Ташков

#04926 Филип Митев Филипов

#05088 Тихомира Жасминова Тачева

#06158 Филип Муса Ел-Хадад

#04974 Тихомира Жорж Костова

#05467 Филип Николов Бакалски

#04381 Тодор Антонов Тодоров

#01130 Филипа Димова Гугучкова

#03332 Тодор Владимиров Темников

#04939 Харалампи Василев Миринчев

#06084 Тодор Георгиев Узунов

#04347 Харалан Костов Йовчев

#03461 Тодор Делчев Запрянов
#01985 Тодор Димитров Грозев
#03302 Тодор Димитров Енчев
#04469 Тодор Димитров Кръстев
#02079 Тодор Димов Даскалов

#00915 Хари Николаев Караламбев
#00686 Христина Ангелова Гецковска
#01788 Христина Георгиева Стоянова
#02394 Христина Димитрова ЧоковаПетрова

#00940 Тодор Иванов Тодоров

#01462 Христина Йорданова Христозова

#00238 Тодор Илиев Абаджиев

#05420 Христина Манова Несторова
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#02928 Христина Петрова Караилиева

#05338 Христомир Иванов Колев

#06191 Христина Светлинова Каменова

#05588 Христослав Антонов Цонев

#03699 Христина Стефанова Стефанова

#03818 Хубавина Александрова Атанасова

#03339 Християн Людмилов Георгиев

#01103 Хубена Иванова Салджиева

#03104 Християн Стефанов Боров

#01275 Цанко Великов Манов

#06210 Християн Тошков Петров

#01814 Цанко Пейчев Русинов

#04468 Христо Атанасов Ангелов

#00061 Цанко Петров Ташев

#04935 Христо Атанасов Бечев

#05569 Цанко Стойчев Цанов

#03811 Христо Бурянов Станкушев

#04719 Цвета Ангелова Жекова

#01414 Христо Венков Венков

#02372 Цвета Кирчева Шопова-Боева

#02622 Христо Владимиров Стойчев

#05143 Цвета Недялкова Недялкова

#03554 Христо Ганев Хаджиганчев

#01030 Цвета Петрова Търпоманова

#04587 Христо Георгиев Гологанов

#05575 Цветан Благоев Гълъбов

#06362 Христо Георгиев Стоилов

#02041 Цветан Григоров Симеонов

#00153 Христо Герасимов Драганов

#03726 Цветан Димитров Цинзев

#03169 Христо Димитров Гинев

#02452 Цветан Димов Василев

#01973 Христо Димитров Гиргинов

#01713 Цветан Емилов Басарев

#05010 Христо Димитров Димитров

#03830 Цветан Ивов Петров

#03648 Христо Димитров Топчиев

#05544 Цветан Нейков Иванов

#01801 Х рис т о Д и м и т р ов Х а д ж ихристев

#02761 Цветан Стефанов Цветков

#05197 Христо Добрев Кърджилов
#03600 Христо Иванов Иванов
#01390 Христо Иванов Лазаров

#02527 Христофор Иванов Христов

#04827 Цветан Тошев Цеков
#05816 Цветан Христов Сираков
#01863 Цветана Димитрова Ковачева

#01978 Христо Иванов Чапаров

#02060 Цветанка Кирилова Недялкова-Димова

#01520 Христо Иванов Чепилев

#00695 Цветанка Лазарова Разсолкова

#04730 Христо Любомиров Аврамов

#01587 Цветанка Мирчова Черкезова

#03275 Христо Любомиров Шинков

#01104 Цветанка Тодорова Илиева

#02760 Христо Маринов Христов

#05537 Цвете Кънчева Табакова-Кирилова

#01744 Христо Михайлов Узунов
#01738 Христо Михалев Караянков
#03040 Христо Наков Гюров
#03276 Христо Николов Колев
#03617 Христо Пенчев Пенчев
#01299 Христо Петков Бараков
#06293 Христо Петров Димитров
#04434 Христо Петров Душев
#04830 Христо Радоев Минковски
#03854 Христо Сашев Спасов
#04289 Христо Симеонов Борисов

#05223 Цветелена Пламенова Младенова
#04452 Цветелин Никифоров Цоневски
#04966 Цветелин Цветанов Радев
#01750 Цветелина Емилова Николова
#01348 Цветелина Петрова Тодорова
#04561 Цветелина Росенова Гогошева
#01776 Цвети Младенов Младенов
#00880 Цвети Първанов Русинов

#03750 Христо Тодоров Пелтеков

#04379 Цветинка Пламенова Димит
рова

#04597 Христо Христов Генчев

#05742 Цветозар Иванов Сагов

#01192 Христо Юлиянов Христов

#04788 Цветомир Владимиров Павлов
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#04376 Цветомир Димитров Панайо
тов

#03454 Юри Найденов Йорданов

#03548 Цветомир Евлогиев Крумов

#01637 Юрий Георгиев Любомирски

#03677 Цветомир Славчев Ценков

#00702 Юрий Иванов Дамянов

#01609 Цвятко Иванов Димитров

#02624 Юрий Стойчев Стойчев

#04951 Ценко Николаев Жиков

#05928 Явор Бойков Ляпев

#00240 Цонко Панайотов Солаков

#02955 Явор Велчев Янулов

#01451 Чавдар Борисов Тенев

#02952 Явор Донков Стоев

#04791 Чавдар Георгиев Кьолов

#05845 Явор Егмонтов Якимов

#04654 Чавдар Любомиров Ченков

#02886 Явор Исмаил Азауи

#06247 Чавдар Людмилов Ангелов

#05985 Явор Красимиров Панев

#00698 Чавдар Михайлов Велев

#01601 Явор Михайлов Вулов

#05745 Чавдар Николаев Порязов

#06042 Явор Сребринов Моллов

#03139 Чавдар Христов Георгиев

#01100 Явор Христов Дичев

#03730 Чавдар Христов Черников

#03572 Явор Янков Стоянов

#04190 Чавдара Руменова Николова

#05769 Яна Андреева Андреева

#05976 Чечилия Дзека

#06305 Яна Бориславова Борисова

#01974 Чинка Тодорова Шишкова

#05278 Яна Бориславова Борисова

#02707 Шафик Махмуд Алсбей

#02625 Яна Енчева Павлова

#05850 Шебан Хилмиев Билянов

#05434 Яна Илиянова Радева

#01745 Шинка Момчилова Недялкова

#05785 Яна Илиянова Янкова

#05002 Щеряна Христофорова Дарданова

#05380 Янаки Янакиев Йорданов

#02493 Юли Христов Алексиев
#00918 Юлиана Иванова Станева
#04196 Юлий Василев Василев
#02494 Юлий Кирилов Фърков
#01598 Юлия Герхард Райчева
#01231 Юлия Иванова Димитрова
#05768 Юлия Кирилова Петрова
#05221 Юлия Красимирова Георгиева
#02569 Юлия Методиева Илиева
#02408 Юлия Недева Железова
#03088 Юлия Руменова Величкова
#00701 Юлиян Василев Сиромахов
#01418 Юлиян Георгиев Гаджев
#02923 Юлиян Георгиев Пиперов
#03049 Юлиян Димитров Македонски
#01271 Юлияна Асенова ЮлиановаСтойчева

#03773 Юри Чавдаров Танов

#03089 Яни Вълканов Вълканов
#02529 Яни Иванов Гюлев
#02688 Яни Чавдаров Иванов
#03863 Янита Димитрова Тарабанова
#04867 Яница Йорданова Шушнева
#06321 Яница Манолова Тънтарова
#01075 Янка Иванова Янева
#00707 Янка Теофилова Сачкова
#00706 Янко Димитров Янков
#02841 Янко Иванов Йончев
#00909 Янко Кирчев Петров
#01382 Янко Маринов Петров
#03774 Янко Цветков Александров
#01311 Янчо Груйчев Апостолов
#02882 Янчо Иванов Ангелов
#00708 Ярослав Тодоров Рангелов
#03333 Ясен Евгениев Павлов

#04558 Юмюгюл Шефкъ Шефкед

#03236 Ясен Иванов Кьосев

#02495 Юри Ангелов Ангелов

#05955 Ясен Красимиров Недялков

#01149 Юри Георгиев Киряков

#01721 Ясен Николов Шатъров

#02762 Юри Димитров Славчев

#05634 Ясен Петров Янков

#02436 Юри Илиев Николов

#01737 Ясен Сергеев Катрев

С Т Р. 6 3   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег. №

64

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

БРОЙ 49
Обхват на
ограничението

ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ВТОРИ – АРХИТЕКТИ,
Г РА Ж Д А Н И Н А ЕВРОП ЕЙСК И Я С ЪЮЗ,
ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ, С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСК А ПРАВОСПОСОБНОСТ

#02936 Ангел Георгиев Мунев

Якоруда

#03150 Ангел Делчев Калайджиев

Тополов
град,
„Тунджа“

#01402 Ангелина Петрова Карлова

Лом

Рег. №

#00856 Андрей Константинов Кучев Кнежа

Име, презиме, фамилия

#02058 Анелия Петкова Вълканова- Белослав
Иванова

#04333 Атанасиос Сотириос Маллиос
#03448 Димитър Кисьов

#03067 Анна Божидарова Пискюлева Столична
община

#03563 Ернст Йозеф Унтерлугауер
#05428 Константинос Михаил Зафирис
#04310 Леополдо Арнайз Егурен
#04647 Манфред Валластер
#04338 Мариoс Георгиос Диплас
#01836 Марика Коста Попова

#01532 Анна Димитрова Демирева

Балчик

#02559 Анна Николова Савова

И в а нов о,
Ветово

#04250 Антон Любчев Щерев

Любимец

#04657 Асен Петров Игнатов

Рила

#03358 Стилианос Георгиос Вафеас

#00086 Аталия Игнатова Братованова Горна
Оряховица

#04858 Хуан Хосе Позо-Естебан

#01047 Атанас Димитров Недевски

„Родопи“

ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ТРЕТИ – АРХИТЕК
ТИ, ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖ АВИ, С
ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСК А ПРАВОСПОСОБНОСТ

#00107 Атанас Йорданов Йорданов

Мизия,
Мездра

#02637 Блага Тодорова Динова

Антон

Рег. №

#00805 Божидар Борисов Георгиев

Б р а т я
Д а с к а ло ви

#00157 Бойко Маринов Балабанов

Белене

#00148 Борис Василев Костадинов

Столична
община

#02657 Раймондо Флакомио

Име, презиме, фамилия

#02977 Айман Хамдан Хамза
#01257 Башир Абдуладжалил НоманАл-Адими
#02668 Елена Евгеневна Слижевская
#03517 Ирина Алексеевна Великова
#01456 Марина Николаевна Томова

#04319 Борислав Бориславов Кръстев Елин Пелин

#05069 Нина Марянович-Митова

#00983 Боряна Петрова Банева

Брацигово

#02853 Омар Абу Алнасер

#01528 Боряна Петрова Станчева

Добрич

#02652 Сергей Маринов Маринов

#00310 Боряна Стоянова Хаджистоя- Столична
нова-Хаджова
община

#03095 Олга Петровна Страфърд

#05671 Серхио Антонио Де Лос-Сантос
ТОМ ПЪРВИ, РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ – АРХИТЕК
ТИ С ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСК А ПРАВОСПОСОБНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 230, АЛ. 3 И АЛ. 4
ОТ ЗУТ
Рег. №

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

#01107 Боян Иванов Кръстев

Троян

#01529 Валентин Иванов Калчев

Добрич

#01564 Валентин Калев Димов

Несебър

#01327 Валентина Василевна Чернова С т а м б о лово, Мад
жарово
#02680 Валери Андреев Петков

Суворово

#01659 Аделина Иванова Трифонова Кула

#01882 Вела Петрова Янкова

Бобов дол

#04721 Адрияна Живкова Михалева Варна

#04299 Венелин Весков Марков

Варна

#02048 Айдън Сейдахмед Гюджен

#03536 Вероника Иванова Стоянова Царево

Руен

#04518 Александър Кръстев Тричков Аврен
#04420 Анастас Валентинов Карчев С в и л е н 
град

#00144 Веселина Георгиева Петкова- Бургас
Илиева
#02553 Виктор Стефанов Бузев

Варна

БРОЙ 49
Рег. №

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

#04275 Владимир Асенов Чангулев

Обхват на
ограничението
С а парева
баня

#02663 Владимир Димитров Райчев Черноочене
#00047 Владимир Йорданов Милков Кресна
#02411 Галя Александрова Димова- Варна
Дойчева
#01608 Гено Янков Георгиев

Копривщица

#01632 Георги Веселинов Григоров

Стражица

#05261 Георги Димитров Долапчиев Бургас
#00160 Георги Димитров Кочков

Никопол

#00197 Георги Иванов Георгиев

Батак

#01128 Георги Каменов Скрижовски Гоце Делчев
#03607 Георги Стоилов Янакиев

Ракитово,
Сърница

#04197 Георги Тотев Митев

Долни
чифл ик,
Варна

#01566 Гергана Александрова Начева Бургас
#01080 Гергана Василева Цонкова

Велики
Преслав

#01914 Григор Първанов Владимиров Вълче
дръм
#04219 Даниел Василев Калудов

Царево

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

С Т Р. 6 5   
Обхват на
ограничението

#01992 Димитър Костов Коев

Перник

#03608 Димитър Петров Боюклиев

Брацигово

#04946 Дими т ър Пламенов Ба х че- Пловдив
ванов
#02609 Димитър Стойков Дачев

Етрополе

#03232 Димитър Стойчев Стоев

Минерални бани,
Крумов
град

#01574 Димитър Христов Алексиев

Бургас

#01278 Димитър Цанков Дилов

Варна

#03602 Добромир Спасов Спасов

Първомай

#00953 Дора Николова Тодорова

Столична
община

#00807 Доротея Йорданова Христова Н и к о л а ево
#01828 Драгомил Георгиев Драганов Белово
#00736 Евгений Иванов Чобанов

Стралджа

#00954 Екатерина Боянова Баханова- К о ч е р и Лазарова
ново
#03756 Екатерина Чавдарова Петрова Перник
#04953 Елена Каменова Начева-Кю- Варна
чукова
#01803 Елена Христова Пищалова

Чепеларе

#03027 Ели Димитрова Крайчева

Велин
град

#01865 Даниела Тихомирова Злата- Ловеч
нова

#01475 Елисавета Георгиева Палазова Кричим

#02869 Данчо Стефанов Русчев

#06069 Еми Савова Бушнакова-Ати- В е л и н 
пова
град

Годеч

#01862 Даринка Иванова Костадинова Априлци
#04515 Деана Неделчева Неделчева Поморие
#01140 Делин Иванов Запартов

#01661 Емил Георгиев Андреев

Б е л о градчик,
Брусарци,
Бойница

#00244 Емил Тотев Проданов

Ло з н и ц а ,
Самуил

#01205 Емилия Димитрова Пенева

Мо м ч и л 
град

Кърджали

#03107 Деляна Антонова Панайотова Хасково
#03828 Десислава Пенчева Борисова Варна
#02039 Десислава Тодорова Евгениева Бургас
#01647 Детелина Тотева Апостолова Драгоман
#04627 Диана Драгомирова Гапова

Плевен

#04702 Димитричка Валентинова Сто- Варна
янова
#00262 Димитричка Христова Ганче- Д у л о в о ,
ва-Панова
Гл а в и н ица, Силис
тра
#00921 Димитър Величков Димов

Смолян

#03698 Димитър Георгиев Ахрянов

Пловдив

#04945 Димитър Димитров Стефанов Неделино

#01226 Емилия Добрева Ганева-Ни- Крушари,
колова
Тервел
#01539 Емилия Кузова Русева

Елхово

#04976 Емин Юсеинов Кумбаров

Сатовча

#03859 Жасмина Антонова Жекова Варна
#01051 Живка Дочева Бучуковска

Русе

#00724 Живко Петров Чапкънов

Хитрино

#04223 Звезделина Валентинова Вла- Столична
димирова
община

#02930 Димитър Запринов Калоянов Мирково

#02034 Здравко Симеонов Здравков Столична
община

#01277 Димитър Йорданов Захариев Симитли

#01082 Златина Нейчева Йорданова Бяла

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

Обхват на
ограничението

Рег. №

#01982 Ива Вичева Алтънова

Гурково

#02788 Любомир Йорданов Миленков Своге

#03435 Иван Александров Иванов

Смядово

#04612 Иван Георгиев Жулев

Варна

#00889 Люция Тодорова Декова-Ни- Габрово
колова

Рег. №

Име, презиме, фамилия

#01083 Иван Димитров Мисирджиев Попово
#04432 Иван Димитров Стоименов

Варна

#01012 Иван Динев Кирчев

Гълъбово

#02395 Иван Мирчев Райнов

Опан

#04406 Иван Митков Иванов

Смолян

#04906 Иван Руменов Пенев

Кайнард ж а , А лф а т а р,
Дулово

#02133 Ивелина Васи лева Пенева- Трявна
Кметова
#04509 Илве Фаикова Спахиева

Хаджидимово

#04699 Илин Любомиров Солаков

Разград

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

#02697 Малина Миленкова Дончева Созопол
#05152 Мануела Раймонд Сарнук

Пловдив

#01489 Маргарита Илиева Илиева

Столична
община

#03441 Мариана Атанасова Перфа- Девин
нова
#02281 Марий Костадинов Гаджев

Куклен

#04903 Марин Ганчев Неделчев

Силистра

#04555 Марина Валериева Ташева

Мездра

#00169 Мария Ангелова Ненова-Три- Д о л н а
фонова
Митрополия
#04771 Мария Георгиева Стоянчева Радомир
#02746 Мария Гъчева Докторова

Трън

#04503 Илиян Христов Парашкевов Варна

#00773 Мария Друмева Николова

Ситово

#05273 Йорданка Райкова Кадурина Велин
град

#00257 Мая Маринова Атанасова

Ветово

#01729 Камен Здравков Жейнов

#05209 Мехмед Метин Мюмюн

Джебел

#01443 Милен Георгиев Йоцов

Исперих

#04609 Милена Живкова Златева

Варна

#03136 Милена Тодорова Будинова

Столична
община

#05619 Минчо Колев Петков

Ловеч

Каварна

#02664 К ат я Де л чева Ма д ж ар ова- Хасково
Шамлиева
#00212 Конс та н т и н Ата насов Ата- Асенов
насов
град,
Лъки
#00040 Константин Видинов Христов Б е л и ц а ,
Струмяни

#06120 Мирослав Димитров Здравков Горна Малина

#02022 Константин Михайлович Яку- Сунгурлабович
ре

#00103 Митко Иванов Славчев

Димово

#06045 Михаела Пламенова Йончева- Пловдив
Райчинова

#03115 Костадин Димитров Чотов

Лясковец

#01084 Красимир Генов Стефанов

Нови пазар

#04256 Младен Жечков Янкулов

Трън

#01866 Момчил Ангелов Стоянов

Луковит

Елена

#00483 Красимир Йорданов Попов

#03679 Надежда Велкова Игнатова

#04635 Кристиан Николаев Яричков Столична
община

Столична
община

#04766 Надя Иванова Бабунска

Пловдив

#02482 Кръстин Стефанов Запрянов Кирково

#00863 Невяна Илиева Иванчева

Плевен

#01093 Кръстьо Любенов Танков

Пазарджик

#01842 Кънчо Георгиев Тодоров

Чирпан

#02023 Никола Георгиев Ликоманов П р и м о р ско, Малко Търново

#03727 Лилия Валентинова Люцка- Варна
нова

#00227 Никола Димитров Черняев

„Родопи“

#02956 Лиляна Донева Ненова

Нова Загора

#05577 Николай Димитров Николов Банско
#03030 Николай Иванов Орешков

Несебър

#04272 Лора Стефанова Бъчварова

Велико
Търново,
Две могили

#03269 Николай Иванов Симеонов

Върбица

#04525 Николай Илиев Антонов

Генера л
Тошево

#01998 Люба Бойкова Лукова

Столична
община

#01097 Николай Йорданов Манолов Гърмен
#03064 Николай Красимиров Куцаров Ветрино

БРОЙ 49
Рег. №

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

#01654 Николай Кръстев Малаков

Обхват на
ограничението
Велико
Търново

#01063 Николай Младенов Младенов П а н а гюрище,
Стрелча
#01757 Николай Цветков Нанков

Kриводол,
Борован,
Хайредин

#04993 Николета Андреева Добрева Борово
#01018 Нина Стефанова Желева

Стара Загора

#00929 Нонка Димова Николова

Джебел

#01644 Огнян Йорданов Карастоянов Златарица
#01133 Олга Викторовна Парпулова Лесичово
#01895 Павел Йорданов Михайлов

#03788 Павла Тончева Тончева

Бобошево, Те т е вен
Хасково

#01907 Пенка Асенова Господинова Б о й ч и новци
#03639 Петко Валентинов Проданов С е п т е м ври
#02047 Петко Петров Гечев

Приморско

#02820 Петър Владимиров Петров

Пловдив

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#03387 Румен Стефанов Стефанов

С Т Р. 6 7   
Обхват на
ограничението
Пазарджик

#02033 Ру м яна А нгелова Иванова- С т а м б о Николова
лийски
#02267 Румяна Стоилова Пенева-Ива- Ихтиман
нова
#00617 Светла Иванова Радулова

Плевен

#01653 Светла Стойчева Здравкова- Дряново
Цонева
#02229 Светозар Кръстев Рашков

Созопол

#02216 Светослав Иванов Иванов

Садово

#01830 Светослав Иванов Фъсов

Раковски

#04582 Силвия Димитрова Петрова Аксаково
#04727 Силвия Христова Славова

Х и т ри но,
Провадия

#02536 Симеон Борисов Симеонов

Столична
община

#01331 Слави Христозов Славов

Пловдив

#01892 Славка Петкова Петкова-Ор- Дупница
манкова
#04851 Станимир Вла димиров Ве- П о л с к и
личков
Тръмбеш
#05357 Станимир Станиславов Тонев Челопеч
#01145 Станислав Петров Луков

Ардино

#01755 Петър Димитров Червеняшки Бяла Слатина

#05296 Станислава Валентинова То- Кърджали
дорова

#01524 Петър Николов Петров

Добрич

#01723 Петър Огнянов Петров

Брезник

#04742 Стела Георгиева Скрижовска Столична
община

#06267 Петя Кирилова Гъркова

Благоевград

#01662 Пламен Иванов Станчев

Брег ово,
Ново село

#00582 Пламен Ламбрев Попов

Сливница

#02243 Пламен Милчев Стоянов

О р я хо в о,
Вършец

#00976 Пламен Тотев Маринов

Две могили, Тутракан

#00174 Пламенка Георгиева Цачева- Ч е р в е н
Агалова
бряг
#01487 Радка Василева Стефанова

Брезово

#04717 Радост Желева Кръстева

Варна

#03167 Ралица Румянова Лозанова

Ябланица

#02827 Ралица Христова Михайлова Столична
община
#05067 Росен Стефанов Чанков

Кресна

#01025 Росица Бенева Мъглова-Вой- Раднево
чева
#01932 Румен Величков Иванов

Д о л н а
баня

#05246 Стела Илиева Ламбова

Приморско

#03646 Стела Илиева Митинкова

К юстендил

#04646 Стефан Ватеров Аспарухов

Елин Пелин

#03309 Стефан Димитров Димитров Столична
община
#01876 Стефан Христов Обрешков

Кубрат

#01893 Стефанка Панайотова Очи- Трекляно
палска
#05323 Стоян Георгиев Петков

Аксаково

#00741 Стоян Костов Жечев

Ямбол,
Болярово

#03856 Стояна Александрова Чавда- К ю с т е н рова
дил
#05239 Танер Давуд Моллаахмед

Кърджали

#01535 Татяна Любенова Нейкова

Шабла

#04813 Тихомир Огнянов Райчев

Бургас

#01533 Тодор Анреев Енев

Велин
град

#04511 Тодор Емилов Динев

Симитли

С Т Р.
Рег. №

68

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

#06285 Тодор Йорданов Кръстев

Ихтиман

#01984 Томи Димитров Томов

Димит
ровград

#00185 Тошо Стефанов Станев

Долни
Дъбник

#03674 Христина Славчева Райчева Столична
община
#05240 Христина Хараламбиева Чан- Столична
гулева
община
#02379 Христо Вълчев Петков

Пловдив

#02218 Христо Милчев Илиев

Грамада

#01629 Цветан Илиев Радев

Сухиндол

#05544 Цветан Нейков Иванов

Казанлък

ВЕСТНИК
Рег. №

БРОЙ 49

Име, презиме, фамилия

#05097 Боряна Ангелова Ташева-Иванова
#03982 Боряна Артинова Татеосова
#04047 Валентин Георгиев Уруков
#04675 Валентина Александрова Леонтиева
#03960 Ваня Димитрова Кирилова
#03974 Ваня Младенова Иванова
#04043 Васил Асенов Стефанов
#04105 Васил Димитров Найденов
#03878 Васил Стефанов Василев
#04144 Велина Симеонова Симеонова

#01640 Цветанка Йорданова Василева Севлиево

#03953 Веляна Константинова Найденова

#03619 Чавдар Найденов Спасов

Враца

#04920 Венета Тодорова Георгиева

#04889 Юлиан Мирославов Павлов

Свищов

#03961 Венета Тодорова Тенчева

#01873 Юлияна Иванова Агушева

Уг ъ рч и н ,
Летница

#05519 Венцислав Иванов Андонов

#05200 Юсуф Аляетдин Налбант

Мо м ч и л 
град

#04074 Вероника Крумова Алексиева

#03519 Яна Димитрова Желязкова

Пловдив

#04030 Вера Георгиева Дянкова
#06138 Весела Тодорова Дръндева

#04508 Яна Светлозарова Рафаилова К аолиново, Венец

#04014 Веселин Белчев Василев

#05372 Яна Тенчева Банева

#04126 Веселин Малинов Шахънов

Хасково

#05957 Веселин Йорданов Йорданов

ТОМ ЧЕТВЪРТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСК А ПРАВОСПОСОБНОСТ
ПО ПАРКОУСТРОЙСТВО

#03887 Веселин Петров Рангелов

Рег. №

#03942 Веселина Костова Калайкова

Име, презиме, фамилия

#03914 Веселин Янков Хаджиев
#03963 Веселина Иванова Кирова

#04180 Александър Борисов Шопов

#03940 Веселина Маринова Бацова

#03907 А лександър Любенов А лександров

#05757 Веселина Руменова Блажева

#04042 Александър Манчев Калев

#04085 Веселина Спасова ЗарковаВладимирова

#04163 Александър Петров Недев

#04644 Виктор Венциславов Христов

#03913 Ангел Димитров Богданов

#03975 Виктор Димитров Шонев

#03951 Ани Иванова Цонинска

#04021 Виктория Георгиева Ружева

#04040 Анна Димитрова Динева-Дундакова

#04059 Виолета Ваньова Ставрова

#04101 Анна Стоянова Бакалова

#04037 Галина Георгиева Николова

#04128 Анриета Генчева Георгиева

#04165 Галина Иванчева Янчева

#04026 Атанас Петров Стоянов

#03915 Галина Христова Рачева

#03881 Биляна Иванова Иванова

#03945 Ганчо Иванов Бакалов

#04097 Биляна Огнянова Димитрова

#04009 Георги Емилов Иванов

#05172 Биляна Дочкова Лесидренска

#04307 Георги Захариев Кръстев

#04366 Бистра Радославова Василева

#04213 Георги Любомиров Шебов

#05617 Богдан Рашков Робев

#05504 Гергана Росенова Вълканова

#04212 Борислава Любомирова Григорова

#04006 Григор Георгиев Перчиклийски

#04055 Галина Атанасова Стоянова

Обхват на
ограничението

БРОЙ 49
Рег. №

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#04832 Даниел Ристоманов

#03892 Емил Николов Галев

#06000 Даниела Венциславова Стайкова

#04016 Емил Юлиянов Георгиев

#03885 Даниела К лиментова Хараламбиева

#04044 Жечка Петрова Георгиева

#05728 Даниела Красимирова Кавалджиева

#05515 Златина Дончева Христова

#03902 Даниела Петрова Гинчева
#05404 Дарина Кирчева Димитрова
#03910 Деница Георгиева Мишева
#04048 Деница Иванова Русева
#04137 Деница Маринчева ТопчиеваДенева
#06222 Деничка Манолова Манолова
#05819 Десислав Георгиев Евлогиев
#04211 Десислава Веселинова Вълева
#04290 Десислава Георгиева Деведжиева

#04715 Жана Георгиева Иванова
#03911 Живко Борисов Антов
#04092 Златина Костова Попова-Юзбашиева
#03944 Златка Николова Златкова
#03935 Зорка Андонова Лилова
#04033 Ива Лъчезарова Делибашева
#04011 Ивайло Димитров Мизов
#03883 Ивайло Свиленов Гогов
#03904 Иван Ангелов Голомехов
#04253 Иван Георгиев Чолаков
#03983 Иван Пеев Райков
#04455 Иван Цветков Узунов

#04071 Десислава Георгиева Кашкавалджиева

#04103 Ивелина Бориславова Радилова

#04133 Десислава Иванова Данчева

#05275 Иглика Василева Недялкова

#05175 Десислава Николаева Танчева

#03905 Иглика Недялкова Минчева

#06408 Деян Атанасов Танев

#04076 Илия Рангелов Керкенезов

#04083 Диана Красимирова Рангелова

#05796 Илиян Григоров Илиев

#03930 Диана Стефанова Копринска

#04003 Илияна Владимирова Петрова

#04024 Диана Стоянова Чолакова

#04174 Илона Стоянова Коцопулос

#03980 Дим и т ринка Ива нова Бер берова

#05075 Ина Огнянова Костова

#05112 Димитър Петров Милушев

#03896 Йордан Стефанов Караколев

#04155 Димо Михайлов Петров

#03916 Йорданка Дойчева Гецова

#01283 Димо Михалев Димов

#04166 Йорданка Маринова Григорова

#04066 Добрина Георгиева Андреева

#05114 Ирена Йорданова Миткова

#04883 Добромира Гачева Лулчева

#03894 Ирена Красимирова Йорданова

#03879 Донка Михайлова Диловска
#04084 Дра г ом и р М ла денов А постолов
#04341 Драгомир Славчев Андонов
#03900 Ева Илиева Нешева-Кръстева
#05774 Евдокия Стефанова Борисова
#04020 Евелина Веселинова Пилукова
#05018 Екатерина Иванова Антова
#04198 Елена Иванова Желева-Богданова
#04900 Елена Иванова Новкиришка
#05533 Елена Сергеева Младенова
#03965 Елица Данаилова Христова
#04050 Елка Ганчева Ганчева

#04229 Йоанна Петрова Стойкова

#04475 Ирена Стефанова Стойнева
#04125 Ирина Александрова Главинова
#03985 Ирина Йорданова ИвановаВасилева
#04140 Ирина Начкова Йорданова
#04022 Ирина Стефанова Генова
#03966 К а л и н к а Георг иева Дара кчиева
#04251 Калинка Павлова Павлова
#04068 Калинка Цветанова Станкова
#03943 Камен Любомиров Попов
#06086 Катерина Пламенова Храненикова

С Т Р. 6 9   
Обхват на
ограничението

С Т Р.
Рег. №

70

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

БРОЙ 49

Име, презиме, фамилия

#05891 Катерина Райчева Ликуриева

#03970 Миглена Василева Карамочева

#03958 Катя Иванова Цветкова

#04127 Милен Динков Сариев

#03908 Катя Михайлова Такова

#03997 Милена Анатолиева Младенова-Стоименова

#03987 Констанца Димитрова Деянова
#04038 Корнелия Константинова Маторова-Харитонова

#03906 Милена Йорданова Иванова
#04367 Мина Петрова Янакиева

#05074 Кристина Бянова Бянова

#04096 Мирела Йорданова Димитрова-Дуйар

#03999 Кристина Димитрова Андреева

#06443 Мирела Тодорова КерановаТрендафилова

#04177 Лена Емилова Георгиева

#03899 Мирослава Гунева Николова

#04139 Лидия Христова Христова

#04000 Мирослава Николова Мерекьова

#05331 Лилия Атанасова ГеоргиеваГавраилова
#05035 Лилия Красимирова Язова
#04053 Лилияна Николова Георгиева
#04095 Любима Димитрова Карачева
#03988 Любомир Тодоров Иванов

#04046 Митко Грозев Грозев
#04141 Митко Иванов Начев
#03998 Младен Чавдаров Танов
#04173 Надежда Николаева Харизанова-Панталеева
#03924 Надежда Петрова Папазова

#06310 Малена Бойкова Арсова

#03978 Надя Емилова Попова

#03917 Мариана Евгениева Чакърова

#04052 Надя Станиславова Делчева

#04124 Мариана Михайлова Михайлова-Иванова

#03890 Наталия Бориславова Борисова

#04801 Мариета Стойчева Литарска

#03962 Нели Христова Димитрова

#04001 Марин Николов Мерекьов

#04054 Николай Георгиев Михайлов

#03993 Марин Радославов Койнов

#03897 Николай Костадинов Костадинов

#04100 Марина Жекова Матева
#04010 Мария Борисова Михайлова
#03955 Мария Иванова Узунова
#03912 Мария Илиева Генова
#05071 Мария Неделчева Попова
#06011 Мария Огнянова Василева
#05709 Мария Петрова Стефанова

#05751 Николай Ясенов Николов
#04056 Николина Николова Савова
#04134 Нина Тодорова Ангелова
#05648 Ния Иванова Иванова
#04013 Орхидея Георгиева Митова
#04132 Павел Тодоров Симеонов

#05431 Мария Петрова Цветанова

#04049 Па в л и на Ва лен т и нова Н иколова

#05729 Мария Пламенова Цекова

#05132 Палмина Илиева Пакратян

#04138 Мария Райкова Грънчарова

#05493 Паула Веселинова Малковска

#03957 Мария Стефанова Гуркова

#04064 Пенко Димчев Пенчев

#05818 Мари я на Кос та д и нова Д имитрова

#04131 Пенчо Кръстев Добрев

#04641 Марта Кирилова Костова

#04099 Петя Костадинова Гроздева

#03984 Маруся Йорданова Нокова

#05480 Петя Красимирова Терзиева

#03981 Мая Георгиева Чолева-Чакърова

#04497 Пламен Антонов Ненов

#04073 Мая Йорданова Томова

#04183 Петя Димитрова Нановска

#04025 Пламен Влаев Матеев

#03938 Мая Райкова Попова

#04008 Ра д к а Ден чева Нед я л коваИванова

#05741 Методи Божидаров Рударски

#05095 Радоил Дончев Рапалов

Обхват на
ограничението

БРОЙ 49
Рег. №

ДЪРЖАВЕН

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

ВЕСТНИК
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#03933 Ралица Николаева Павлова

#03898 Стоянка Недкова Гигова

#03920 Ра л и ца С т оя нова Та н коваБогданова

#04972 Татяна Тодорова Бояджиева

#03882 Рая Любенова Борисова

#04419 Теодора Иванова Михова

#04175 Регина Николаева Лазарова
#03956 Росен Ангелов Гурков
#03948 Росица Петрова Петрова
#06017 Румен Бърнев Бърнев
#04060 Румен Димитров Низамов
#04453 Сава Тодоров Караманолов
#03992 Саша Светлозарова Рулинска
#03901 Светла Огнянова Маркова

С Т Р. 7 1   
Обхват на
ограничението

#04149 Теодора Иванова Ангелова
#04145 Теодора Николова Бонева
#04204 Теодора Христова Минчева
#04002 Тодор Руменов Каменов
#04039 Тодор Славчев Добрев
#04227 Тодорка Иванова Русева
#06200 Томас Гарабед Ахчиян
#03893 Фани Светославова Ичева

#04088 Светла Стоянова Сотирова

#05063 Хера Константинова Симидчиева-Узунова

#04082 Светлана Вик торовна А нисимова

#04205 Христина Димитрова Гераскова

#04793 Светозар Славов Николов
#05378 Светослав Петров Стойнев

#04015 Христина Стефанова К иримидчиева

#04089 Свобода Константинова Джелебова

#04077 Хрис т о Д и м и т р ов Тр ен дафилов

#05548 Силвена Тончева Стойкова

#05605 Христо Иванов Ангелов

#04187 Силвия Николаева Маджарова-Хорозова

#04184 Христо Недялков Недялков

#04017 Силвия Петрова Дряновска

#04079 Цветан Ангелов Цветанов

#04474 Симеон Георгиев Георгиев

#06235 Цветана Африканова Коларова

#04098 Симеон Михалев Божилов

#03941 Цветана Михайлова Бозарова

#04045 Снежинка Димитрова Хрис
това

#04365 Цветелина Николова Йорданова

#04135 Снежка Асенова Каратотева

#03968 Ценка Пенкова Кунева

#03937 Соника Любомирова Дертлийска

#04436 Чана Стефанова Лозева

#04087 Соня Христова Христева-Пет
кова
#04012 Ставри Фотев Фотев

ТОМ ЧЕТВЪРТИ, РАЗДЕЛ ВТОРИ – ЛАНДШАФТНИ АРХИТЕКТИ С ПРИДОБИТА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСК А ПРАВОСПОСОБНОСТ,
СЪГЛАСНО ЧЛ. 230, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗУТ

#03923 Станимир Христов Шаламанов

Рег. №

#04454 Станислава Славомирова Голомехова

#04070 Амада Богомилова Колчева

Пловдив

#03895 Стефан Василев Стефанов

#04821 Анатоли Цветанов Цветков

К юстендил

#03928 Асен Петров Илиев

Столична
община

#03973 Спартак Любенов Киров

#06085 Стефан Димитрoв Милев
#03986 Стефка Ангелова Ангелова
#06016 Стефка Тодорова Георгиева
#04057 Стефка Тодорова Станчева

#04556 Цанко Василев Коцев

#05375 Яна Иванова Божкова

Име, презиме, фамилия

Обхват на
ограничението

#06404 Десислава Петрова Лунчева Шумен

#05807 Стилиян Руменов Борисов

#04938 Десислава Станиславова Спа- Т ъ р г о в и сова
ще

#04153 Стоя Тодорова Иванова

#04628 Диана Драгомирова Гапова

#03939 Стоян Йорданов Йорданов

#04650 Диляна Кънчева Марангозова Бургас

#05139 Стоян Ангелов Янчев

#04176 Емилия Николова Кючукова Сливен

Плевен

С Т Р.
Рег. №

72

ДЪРЖАВЕН
Име, презиме, фамилия

#04148 Иван Василев Дучев

Обхват на
ограничението
Разград

#03972 Илияна Атанасова Младенова- Б о ж у р и Павлова
ще
#03949 Ирена Иванова Пелова-Алек- Столична
сандрова
община
#04291 Мария Петкова Грозева

Столична
община

#04230 Никола Христов Попкоста- Гоце Делдинов
чев
#03996 Радка Ангелова Якимова

Столична
община

#04210 Радка Грудева Тодорова

Ямбол

#04032 Румяна Илиева Тодорова

Варна

#04152 Светлана Климентова Танева Бургас
#03922 Соня Славчева Георгиева

Пловдив

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

40. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение
за проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали, в
площ „Шишманци-3“, разположена в землището на с. Шишманци, община Раковски, област
Пловдив, описана със следните гранични точки
в координатна система БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

335097.972

4677452.752

2.

335158.349

4677389.162

3.

335286.702

4677371.253

4.

335311.274

4677370.110

5.

335549.297

4677185.634

6.

335604.000

4677061.000

7.

335526.000

4677008.000

8.

335465.000

4676988.000

9.

335367.000

4676991.000

ТОМ ПЕТИ, РАЗДЕЛ ПЪРВИ – УРБАНИСТИ
С ПРИДОБИТА ПЪЛН А ПРОЕКТА НТСК А
ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО УСТРОЙСТВЕНО
ПЛАНИРАНЕ

10.

335298.000

4677032.000

11.

335364.000

4677128.000

Рег. №

4677202.000

Име, презиме, фамилия

12.

335310.000

#04410 Ангел Петров Буров

13.

335183.000

4677158.000

#05703 Антон Сашев Астаков

14.

335145.000

4677270.000

#04498 Бойко Минчев Кермекчиев

15.

335099.000

4677313.000

#04270 Виргиния Кръстева Симеонова

16.

335031.000

#06345 Владимир Здравков Петров
#00198 Георги Иванов Селенски
#06116 Иван Стефанов Цвикев
#04408 Катя Радостинова Димитрова
#05258 Любомир Георгиев Петров
#05429 Михаил Антоанов Николов
#04330 Надежда Петкова Петкова
#04767 Нурхан Шукри Реджеб
#05472 Петко Стефанов Маринов
#04331 Петя Тодорова Янчовичина
#05688 Симеон Василев Луков
#05658 Стела Любомирова Лишкова
#00661 Стефан Иванов Даскалов
ТОМ ПЕТИ, РАЗДЕЛ ВТОРИ – УРБАНИСТИ
С ПРИДОБИТА ПЪЛН А ПРОЕКТА НТСК А
ПРАВОСПОСОБНОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 230,
АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗУТ
Рег. №

Име, презиме, фамилия

#05131 Беата Николова Цонева
3739

Обхват на
ограничението
Столична
община

4677331.000
3864
27. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-29 от
22.05.2020 г. за строеж: „Ремонт на фундаментите,
колоните и ригелите на естакада № 1 на Пристанищен терминал Бургас – Запад“, намиращ се
в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1093
по КККР на гр. Бургас, част от Пристанищен
терминал „Бургас – Запад“. 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.
3850
1. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативната прокуратура – Пловдив – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител на Специализираната прокуратура – свободна длъжност.
1.3. Административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжната прокуратура – Габрово – свободна длъжност.
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1.4. Административен ръководител – окръжен
прокурор на Окръжната прокуратура – Кърджали – свободна длъжност.
1.5. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – гр. Елин
Пелин – свободна длъжност.
1.6. Административен ръководител – районен
прокурор на Районнатата прокуратура – Карнобат – свободна длъжност.
1.7. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Оряхово – свободна длъжност.
1.8. Административен ръководител – районен
прокурор на Софийската районна прокуратура – свободна длъжност.
1.9. Административен ръководител – военноокръжен прокурор на Военно-окръжната прокуратура – Сливен – изтичащ мандат.
1.10. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Айтос – изтичащ мандат.
1.11. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Берковица – изтичащ мандат.
1.12. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Благоевград – изтичащ мандат.
1.13. Административен ръководител – районен прокурор на Районната прокуратура – Доб
рич – изтичащ мандат.
1.14. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Ивайлов
град – изтичащ мандат.
1.15. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Кърджали – изтичащ мандат.
1.16. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Павликени – изтичащ мандат.
1.17. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Панагюрище – изтичащ мандат.
1.18. Административен ръководител – районен прокурор на Районната прокуратура – Перник – изтичащ мандат.
1.19. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Пещера – изтичащ мандат.
1.20. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – гр. Сандански – изтичащ мандат.
1.21. Административен ръководител – районен прокурор на Районната прокуратура – Свищов – изтичащ мандат.
1.22. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Своге – изтичащ мандат.
1.23. Административен ръководител – районен прокурор на Районната прокуратура – Сливен – изтичащ мандат.
1.24. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Стара
Загора – изтичащ мандат.
1.25. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Търговище – изтичащ мандат.
1.26. Административен ръководител – районен прокурор на Районната прокуратура – Шумен – изтичащ мандат.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3   

2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
3863
5. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за професор по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика) – един, за нуждите на ФНОИ,
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът
с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи
се подават в ректората, Информационен център,
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504,
бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.
Приемно време от 15 до 17 ч.
3650
5. – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, научна специалност „Етнография (Антропология на околната
среда)“ – един, за нуждите на секция „Етнология
на социализма и постсоциализма“. Документи се
подават в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН, на
ул. Московска № 6А, тел. 02/988-42-09, в срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
3851
123. – Институтът по философия и социология
при БАН – София, обявява конкурс за главен
асистент по професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата,
научна специалност „Социология“, за нуждите
на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ – един, със срок 2 месеца
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от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по философия и
социология, София 1000, ул. Сердика № 4, ет. 1,
тел. 02/981 79 46.
3844
23. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 98 по
протокол № 10 от 12.03.2020 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план: проект за
план за улична регулация от о.т. 401г (съществуваща) до о.т. 401д (нова) и план за регулация за
ПИ с идентификатор 68134.6722.9 за образуване
на нов УПИ VI-9 „за автосервиз, офис и жилища“, кв. 1, м. Градина-изток, район „Панчарево“; проект за план за застрояване на нов УПИ
VI-9 „за автосервиз, офис и жилища“, кв. 1, м.
Градина-изток, район „Панчарево“. Решението
и одобреният проект на подробен устройствен
план са публикувани на интернет страницата на
Столичната община – Направление „Архитектура
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени
за запознаване в район „Панчарево“. Решението
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Панчарево“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
3843
243. – Община гр. Белене, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за ПУП – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура – кабелна линия НН от МТП (мачтов трафопост през
РК) за електромерно табло за ПИ 03366.180.4 в
м. Траяне по КККР за землището на гр. Белене,
община Белене. Проектът е изложен в стая 12 в
сградата на общинската администрация – гр. Белене. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ писмени
възражения, предложения и искания по проекта
могат да бъдат направени до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
3759
8. – Община гр. Брезово, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изготвен проект за подробен уст ройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на
елемент на техническата инфраструктура – част
„Електро“, за захранване на обект „Складова
база за зърно, административна сграда, кантар
и ограда“ в УПИ I – стопански двор, кв. 5 по
регулационния план на с. Борец, община Брезово.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания  по проекта до общинската администрация – Брезово, в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3845
2. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 9-41 от
28.04.2020 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, е
одобрено изменение на ПУП – ПРЗ за кв. 1, кв. 2
и кв. 10 в територията на лесопарк „Росенец“,
гр. Бургас, с което се преконфигурира частично
уличната мрежа и кварталите, обособяват се
нови квартали 11, 12, 13 и 14, преконфигурират се
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УПИ и се урегулират имоти, за които се обособяват нови УПИ, с приложена редукция по реда
на чл. 16 от ЗУТ, с функционално отреждане и
предвидено ново застрояване с градоустройствени
показатели в съответствие с утвърдените с ОУП
на гр. Бургас, подробно описани в матрици и
таблица, съгласно приложения проект за изменение на ПУП – ПРЗ, който е неразделна част
от настоящото решение. 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“.
3846
46. – Община Генерал Тошево на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че има изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на трасе за
изграждане на външно електрическо захранване
на ПИ 02484.71.13 в стопанския двор на с. Балканци, община Генерал Тошево, от ВЕЛ „Конаре“
20 kV. Подробният устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) е в общинската администрация – Генерал Тошево, звено „АННСР“, стая 412,
където желаещите могат да се запознаят и да
направят възражение в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
3847
5. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че в изпълнение на Заповед № РД-02-15-95
от 25.04.2019 г. на зам.-министъра на регионалното
развитие и благоустройството е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за обект: АМ „Хемус“ – етап
2 – между път II-35 „Плевен – Ловеч“ и път I-5
„Русе – Велико Търново“, участък: от км 189+344
от идейния проект на НКСИП (след пресичането
с път III-303) до км 222+000 от идейния проект
на НКСИП (след пресичането с път I-5). На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
обявлението по ал. 1 заинтересуваните лица могат
да се запознаят с проекта в стая 215 на Община
Горна Оряховица и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската
администрация – гр. Горна Оряховица.
3760
269. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура:
„Електрификация на 83-та жп линия Симеоновград – Нова Загора. Кабелиране на действаща
въздушна линия на ел. провод 20 kV „Люляк“
при км 18+529“, с трасе и сервитути в поземлени
имоти с идентификатори 18280.43.28; 18280.43.86;
18280.43.821; 18280.84.391; 18280.84.385; 18280.70.359;
18280.70.1 и 18280.71.241 по КК на гр. Гълъбово.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая 207. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Гълъбово.
3743
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269а. – Общ и на Г ъ л ъбово на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за линеен обект на техническата инфраструктура: „Електрификация на 83-та жп линия
Симеоновград – Нова Загора. Кабелиране на
действаща въздушна линия на ел. провод 20 kV
„МТС“ при км 16+111“, с трасе и сервитути в
поземлени имоти с идентификатори 18280.93.182;
18280.84.162; 18280.84.19; 18280.84.391 и 18280.83.17
по КК на гр. Гълъбово. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация, стая 207.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Гълъбово.
3744
269б. – Общ и на Г ъ л ъбово на основа н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за линеен обект на техническата инфраструктура: „Електрификация на 83-та жп линия
Симеоновград – Нова Загора. Кабелиране на
действаща въздушна линия на ел. провод 20 kV
„Априлово“ при км 18+499,18“, с трасе и сервитути
в поземлени имоти с идентификатори 18280.43.821;
18280.84.391; 18280.71.241; 18280.71.267 и 18280.71.2
по КК на гр. Гълъбово. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация, стая 207.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Гълъбово.
3745
1. – Община Димово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че са изработени проекти
за подробни устройствени планове (парцеларни
планове) – ПУП (ПП) за трасета на нова жп
линия Видин – Медковец на територията на
община Димово, както и подробен устройствен
план (част регулация и застрояване) – ПУП (ПРЗ)
на нова жп гара с. Воднянци, както следва: 1.
ПУП (ПП) землище с. Лагошевци, ЕК АТТЕ
43027, община Димово. 2. ПУП (ПП) землище
с. Воднянци, ЕКАТТЕ 11778, община Димово. 3.
ПУП (ПП) землище с. Извор, ЕКАТТЕ 32370,
община Димово. 4. ПУП (ПРЗ) за създаване на
нов УПИ I за жп гара , кв. 59, землище с. Воднянци, община Димово. Проектите са публикувани на интернет страницата на Община Димово
и са на разположение и на хартиен носител за
запознаване от заинтересуваните лица по чл. 131
от ЗУТ всеки работен ден от 8,30 ч. до 17 ч. в
общинската администрация – гр. Димово. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3649
67. – Община Куклен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 860 от 26.07.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Куклен, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Оптично
кабелно захранване на завод „Одело Фарба България“ от мрежата на „А1 България“ – ЕАД, в
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землището на гр. Куклен, община Куклен“. При
изготвянето на техническия проект трасето на оптичното кабелно захранване в частта си през второстепенните улици ПИ № 11.481 и ПИ № 11.483
да премине през тротоара, а пресичането им да
стане чрез хоризонтален сондаж, без да се нарушава асфалтовата настилка. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Куклен,
пред Административния съд – Пловдив.
3828
68. – Община Куклен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 5 от 29.11.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Куклен, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно кабелно ел. захранване на „Еднофамилна
жилищна сграда“, УПИ IX-020009, м. Студенец,
землище на с. Добралък, община Куклен“. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – г р. Ку к лен, пред А дминист ративни я
съд – Пловдив.
3829
69. – Община Куклен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 21 от 20.12.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Куклен, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Уличен
водопровод PE-HD ∅90 до УПИ V-002337 жил.
застр. (ПИ 000017), м. Св. Влас, по КВС на с. Гълъбово, община Куклен“. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Куклен,
пред Административния съд – Пловдив.
3830
70. – Община Куклен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 39 от 31.01.2020 г. на Общинския съвет – гр. Куклен, е одобрен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване 1 kV на „СОТ, осветление, косачка и циркуляр“ в имот № 013347, м.
Сеймен тарла, землище на гр. Куклен, община
Куклен“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Куклен, пред Административния съд – Пловдив.
3831
7. – Община Кюстендил на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани
лица, че с Решение № 149, прието на заседание на Общинския съвет – гр. Кюстендил, от
30.04.2020 г., е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за
застрояване за територията на кв. Румена войвода,
Кюстендил, във фаза – окончателен проект, в
обхват на територията с граници, както следва:
от юг – ул. Шипка, от север – Гюешевско шосе,
от   изток – ул. Тинтява, и от запад – част от
западната землищна граница на землището
на гр. Кюстендил. С решението са одобрени и
схемите по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в посочения
обхват. Решението може да бъде оспорвано на
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУ Т в 30-дневен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Кюстендил, пред
Административния съд – Кюстендил.
3813
2. – Община Мадан на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 83 от
23.04.2020 г. на Общинския съвет – гр. Мадан,
е одобрен п роек т за под робен уст ройст вен
план – план за регулация и застрояване за ПИ с
идентификатор 68451.63.3 и ПИ 68451.60.10, местност Голямо равнище, землище с. Средногорци,
и придружаващите го устройствена план-схема за
обект: „Външно ел. захранване на „Пресевна за
инертни материали“ в ПИ 68451.63.3 в землището
на с. Средногорци“, и устройствена план-схема
за обект: „Изграждане на В и К за обект „Трошачно-миячно и сортировъчна инсталация“ в
„Пресевна за инертни материали“ в ПИ 68451.63.3
в землището на с. Средногорци, община Мадан“.
Трасето на техническата инфраструктура за обект:
„Външно ел. захранване на „Пресевна за инертни материали“ в ПИ 68451.63.3 в землището на
с. Средногорци, община Мадан“, ще преминава
през: УПИ II за озеленяване в кв. 57, с. Средногорци, с трайно предназначение: урбанизирана
територия; с начин на трайно ползване (НТП):
за озеленяване; вид собственост: общинска – публична; собственост на Община Мадан; дължина
на трасето в имота – 50,2 м; площ с ограничения
в ползването, заета от обекта – 50,2 кв. м; УПИ
III (проектен имот за помпена станция) в кв. 57,
с. Средногорци, с трайно предназначение: урбанизирана територия; вид собственост: общинска;
собственост на Община Мадан; дължина на
трасето в имота – 3,00 м; площ с ограничения в
ползването, заета от обекта – 3,00 кв. м; улица
в урбанизираната територия на с. Средногорци
с начин на трайно ползване (НТП): улица; вид
собственост: общинска – публична; собственост
на Община Мадан; дължина на трасето в имота – 106,4 м; площ с ограничения в ползването,
заета от обекта – 106 кв. м; ПИ 68451.202.2 с
трайно предназначение: земеделска територия; с
начин на трайно ползване (НТП): за селскостопански, горски, ведомствен път; вид собственост:
общинска – публична; собственост на Община
Мадан; дължина на трасето в имота – 122,5 м;
площ с ограничения в ползването, заета от
обекта – 123 к в. м; ПИ 68451.63.55 с трайно
предназначение: земеделска територия; с начин
на трайно ползване (НТП): за селскостопански, горски, ведомствен път; вид собственост:
общинска – публична; собственост на Община
Мадан; дължина на трасето в имота – 164,6 м;
площ с ограничения в ползването, заета от
обекта – 165 кв. м. Трасето на техническа инфраструктура за обект: „Изграждане на В и К
за обект „Трошачно-миячно и сортировъчна
инсталация“ в „Пресевна за инертни материали“
в ПИ 68451.63.3 в землището на с. Средногорци, община Мадан“, ще преминава през: ПИ
68451.63.55 с трайно предназначение: земеделска
територия; с начин на трайно ползване (НТП):
за селскостопански, горски, ведомствен път; вид
собственост: общинска – публична; собственост
на Община Мадан; дължина на трасето в имота – 173 м; площ с ограничения в ползването,
заета от обекта – 277 кв. м; ПИ 68451.202.2 с
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трайно предназначение: земеделска територия; с
начин на трайно ползване (НТП): за селскостопански, горски, ведомствен път; вид собственост:
общинска – публична; собственост на Община
Мадан; дължина на трасето в имота – 121,2 м;
площ с ограничения в ползването, заета от обекта – 194 кв. м; улица в урбанизираната територия
на с. Средногорци с начин на трайно ползване
(НТП): улица; вид собственост: общинска – публична; собственост на Община Мадан; дължина
на трасето в имота – 107,3 м; площ с ограничения
в ползването, заета от обекта – 172 кв. м; УПИ II
за озеленяване в кв. 57, с. Средногорци, с трайно
предназначение: урбанизирана територия; с начин
на трайно ползване (НТП): за озеленяване; вид
собственост: общинска – публична; собственост
на Община Мадан; дължина на трасето в имота – 60,8 м; площ с ограничения в ползването,
заета от обекта – 43 кв. м; терен за озеленяване
в кв. 57, с. Средногорци, с трайно предназначение: урбанизирана територия; с начин на трайно
ползване (НТП): за озеленяване; вид собственост:
общинска – публична; собственост на Община
Мадан; дължина на трасето в имота – 60,8 м;
площ с ограничения в ползването, заета от обекта – 43 кв. м; общата дължина на трасето е 531,8 м,
а ширината на сервитутната ивица – 1,6 м. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Мадан
до Административния съд – Смолян.
3841
22. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен  проект на
ПУП – парцеларен план за трасета на подземен
електропровод и водопровод, захранващи ПИ
с идентификатор 32010.33.25, м. Бръждовица,
землище с. Ивайло, община Пазарджик. Предвижда се проектното трасе на електропровода
да започне от съществуващо електромерно табло, намиращо се на южната граница на ПИ с
идентификатор 32010.33.91, насочва се на изток
през ПИ с идентификатор 32010.33.94 – НТП за
местен път, след което променя посоката си на
север, като се установява в ПИ с идентификатор
32010.33.98 – НТП полски път, и продължава по
него, след което чупи на изток до достигането
на ПИ с идентификатор 32010.33.25, който следва
да бъде захранен. Проектното трасе на водопровода се предвижда да започне от съществуващ
магистрален водопровод, преминаващ през ПИ
с идентификатор 32010.33.98 – НТП полски път,
установява се в полския път в посока юг, като
след около 272 м променя посоката си на изток до
достигането на ПИ с идентификатор 32010.33.25,
който следва да бъде захранен. Дължината на
трасето на подземния електропровод е около
308 м – общинска собственост, а на водопровода – около 273 м  –  общинска собственост. Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
3814
23. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
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електропровод, захранващ ПИ с идентификатор
66559.2.31, м. Маждрата, землище с. Синитово,
община Пазарджик. Предвижда се проектното
трасе да започне от края на трасе на кабелна линия
НН, определено с Решение № І от 17.02.2020 г.,
протокол № 2, на комисията по чл. 71 от ЗУТ
(землищната граница между гр. Пазарджик и
с. Синитово), и продължава в границите на ПИ
с идентификатор 55155.508.479 – НТП за второстепенна улица, след което навлиза в обхвата на
ПИ с идентификатор 66559.6.142 – НТП за местен
път, след около 160 м трасето сменя посоката
си на юг, като навлиза в ПИ с идентификатор
66559.2.46 – НТП за селскостопански, горски,
ведомствен път, и продължава по него, сменяйки
посоката на изток, до достигането на ПИ с идентификатор 66559.2.31, м. Маждрата, по кадастралната
карта на землище с. Синитово, община Пазарджик, който следва да бъде захранен. Дължината
на електропровода е около 798 м – общинска
публична собственост, като около 211 м попадат
в урбанизираната територия на гр. Пазарджик,
засегнатата площ е 1279 кв. м – общинска публична собственост. Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
3815
24. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за пътна връзка към
обект „Паркинг, търговия и услуги“ в ПИ с
идентификатори 48876.6.12, 48876.6.15, 48876.6.16
и 48876.6.14, м. Черни могили, по КККР на
с. Мокрище в обслужващата зона на път І-8
(София – Пазарджик) при км 184+800 ляво,
община Пазарджик. Транспортният достъп до
ПИ с идентификатори 48876.6.12, 48876.6.15,
48876.6.16 и 48876.6.14 ще се осъществява от път
І-8 (София – Пазарджик) и преминава през ПИ
с идентификатор 48876.79.17 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, съгласно предложението в приложената скица и заданието по
чл. 125 от ЗУТ. Дължината на трасето за пътен
достъп е около 168 м – общинска собственост, а
засегнатата площ е около 2 дка – общинска собственост. Проектът е изложен в общината, ет. 5,
стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
3816
86. – Община ,,Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изготвен проект за ПУП – парцеларен план
за пътна връзка до УПИ 65.11, предприятие за
производство на електронни изделия със складова база и магазин в землището на с. Строево,
община „Марица“, като комплексен проект на
основание чл. 150, ал. 2 от ЗУТ. Проектът се намира в сградата на Община „Марица“ – Пловдив,
бул. Марица № 57А, стая 408, и може да бъде
разгледан от заинтересованите лица. Съгласно
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението
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заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
3740
3. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение и ел. захранване 20 kV
до имот с идентификатор 63427.106.41 в м. Харманлъка, землище на гр. Русе, през следните
имоти: 63427.105.23, 63427.105.24, 63427.106.24 и
63427.169.842 – общинска публична собственост,
63427.106.25 и 63427.106.34 – общинска частна
собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3812
5. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел до имот с идентификатор 02796.510.52
в м. Малък саджак, землище на с. Басарбово,
през следните имоти: 02796.69.9, 02796.510.1,
02796.510.2, 02796.510.3 и 02796.139.274 – частна собственост; 02796.69.385, 02796.139.264, 02796.139.385,
02796.139.386, 02796.162.298 и 02796.510.7004 – общинска публична собственост; 02796.139.277,
02796.139.322 и 02796.139.388 – държавна частна
собственост; 02796.139.292 – държавна публична
собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3769
500. – Община Русе на основание чл. 129, ал. 1
ЗУТ съобщава, че с Решение № 133 от 23.04.2020 г.
Общинският съвет – гр. Русе, е одобрил проект
за подробен устройствен план – изменение на
плана за регулация за УПИ І – „За гробищен
парк“, и УПИ ІІ и план за застрояване за УПИ
ІІІ – „За гробищен храм“, в квартал 948 по плана
на квартал Средна кула, гр. Русе. С изменението
на подробния устройствен план – план за регулация се обединяват УПИ І и УПИ ІІ в квартал 948
по плана на квартал Средна кула. Обособява се
нов УПИ ІІІ в квартал 948 по плана на квартал
Средна кула. С плана за застрояване УПИ ІІІ
се отрежда „За гробищен храм“ и се определя
зона „Обществено обслужване“ (Оо) със следните
стойности: плътност на застрояване (Пзастр.) – до
30 %, интензивност на застрояване (Кинт.) – до
0,3, озеленена площ (Позел.) – минимум 40 %,
височина – до 15 м, етажност – 1 етаж. Застрояването е свободно, с ограничителни линии на
застрояване на отстояния: 8 м от източната външна
регулационна линия, 14 м от северната регулационна линия, 7 м от южната регулационна линия.
Решението на общинския съвет може да се оспори
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред
Административния съд – Русе.
3768
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжната прокуратура – Бургас, против Наредбата за местните данъци на територията на
община Карнобат, приета от ОбС – гр. Карнобат, с Решение № 31.I от 29.02.2008 г., последно
изменена с Решение № 450 от 30.01.2019 г. По
оспорването е образувано адм. д. № 776/2020 г. по
описа на Административния съд – Бургас, което
е насрочено за 16.07.2020 г. от 10,20 ч.
3840
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 780/2020 г.
по постъпила жалба против Заповед № 1129 от
19.03.2020 г. на кмета на Община Варна в частта по
т. 1, предл. първо, а именно „Да се спре работата
на вендинг автоматите за кафе, разположени на
открито“, както и Заповед № 1214 от 27.03.2020 г.
на кмета на община Варна, с която се „изменя
Заповед № 1129 от 19.03.2020 г., като удължава срока
на въведените с нея противоепидемични мерки
до 12.04.2020 г. включително“, както и Заповед
№ 1340 от 7.04.2020 г. на кмета на община Варна,
с която се „изменя Заповед № 1129 от 19.03.2020 г.,
като удължава срока на въведените с нея противоепидемични мерки до 13.05.2020 г. включително“.
3832
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІV
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 640/2020 г. по протест на прокурор
при Окръжната прокуратура – Варна, против
чл. 6, ал. 3, т. 3 и 2 от приложение № 1 към Наредбата за отпускане и изплащане на еднократни
парични помощи за стимулиране раждането и
отглеждането на деца в община Ветрино, приета
от Общинския съвет – с. Ветрино, с Решение
№ 547 по протокол № 44 от 28.12.2018 г.
3871
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест
на прокурор в Окръжната прокуратура – Велико
Търново, против разпоредбите на чл. 52, ал. 1,
т. 4, в частта по т. 12 и 13 от приложение № 4
и чл. 64, ал. 2 от наредбата, като втората разпоредба също е оспорена само относно т. 12 и 13
от приложение № 4 към глава втора, раздел V
от ЗМДТ от Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Сухиндол, приета с Решение № 8 по протокол № 8 от
29.02.2008 г. на Общинския съвет – гр. Сухиндол,
за което е образувано адм.д. № 220/2020 г. по опи
са на Административния съд – Велико Търново.
Съдебното заседание е насрочено за 26.06.2020 г.
от 10 ч. в новата сграда на Административния
съд – Велико Търново, ул. Иван Вазов № 1.
3835
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване по протест
на зам. окръжния прокурор в Окръжната прокуратура – Видин, срещу разпоредбите на чл. 11;
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чл. 37, ал. 3; чл. 40; чл. 41, ал. 1, 2 и 6; чл. 45,
ал. 2, 3 и 5; чл. 46, ал. 3; чл. 52, ал. 1, т. 1, пр. 1
и чл. 56д, ал. 2 от Наредбата за определяне на
размера на местните данъци на Община Видин,
както и цялата наредба, по което е образувано
адм. д. № 49/2020 г. по описа на Административния
съд – Видин, което е насрочено за разглеждане
на 13.07.2020 г. от 10 ч.
3839
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу Наредба
№ 5 за пожарната безопасност на територията
на община Кнежа (приета с Решение № 64 от
27.03.2012 г. на Общинския съвет – гр. Кнежа), по
което е образувано адм.д. № 371/2020 г. по описа
на Административния съд – Плевен.
3834
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм.д. № 1014 по описа
за 2020 г. на Административния съд – Пловдив,
ХХVІІІ състав, с оспорващ СНЦ „Български
правозащитен алианс“ – Пловдив, ответник – Общинският съвет – с. Калояново, и Окръжната
прокуратура – Пловдив, против чл. 70, ал. 1,
т. 1, 2 и 3 от Наредбата на ОбС – с. Калояново,
за управлението на отпадъците, поддържане и
опазване на чистотата на територията на община Калояново, приета с Решение № 288, взето
с протокол № 34 от 29.05.2014 г. на Общинския
съвет – с. Калояново.
3833
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Мартин Ванев Попов срещу точка 1.10 от раздел
III на приложение № 8 към Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени
на услуги, предоставяни от Столичната община,
по което е образувано адм.д. № 11812/2019 г. по
описа на Административния съд – София-град, VІІ
тричленен състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.06.2020 г. от 13,30 ч.
3817
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че по протест на прокурор
при Софийската окръжна прокуратура против
чл. 58, ал. 4 и 5 от Наредбата за определяне на
размера на местните данъци на територията на
община Костинброд, които разпоредби са приети
с Решение № 30 от 27.12.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Костинброд, е образу вано адм.д.
№ 478/2020 г., насрочено за 22.07.2020 г. от 10 ч.
3836
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – София, против Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Елин Пелин е образувано
адм. д. № 439/2020 г., насрочено в открито съдебно
заседание на 23.09.2020 г. от 10 ч.
3876
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А дминистративният съд – София област,
осми състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. дело № 468/2020 г. по описа на съда по
протест на прокурор в Окръжната прокуратура – София, което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 8.07.2020 г. от
10 ч., против чл. 8, ал. 4 и чл. 11, буква „ж“ от
Наредбата за условията и реда за провеждане на
търгове и конкурси в община Божурище, приета
с Решение № 67 по протокол № 11 от 28.02.2008 г.
от Общинския съвет – гр. Божурище. Конституирани страни в производството са: прокурор в
Окръжната прокуратура – София, ответник по
оспорването: Общинският съвет – гр. Божурище,
чрез председателя му.
3870
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че по протест на прокурор от
Окръжната прокуратура – София, против Наредбата за определяне размера на местните данъци
на територията на община Златица е образувано
адм. д. № 437/2020 г., насрочено в открито съдебно
заседание на 23.09.2020 г. от 10 ч.
3889
Софийският районен съд, І ГО, 38 състав,
призовава Биляна Димитрова Филхубер-Попова, ЕГН 7101226853, с последен известен адрес
София, бул. Княз Ал. Дондуков-Корсаков № 62,
вх. Б, ет. 4, ап. 24, да се яви в съда на 3.07.2020 г.
от 11,40 ч. като ответник по гр.д. № 1619/2017 г.,
заведено от „Топлофикация София“ – ЕАД, по
иск с правно основание чл. 422 ГПК. Ответникът
следва да посочи съдебен адрес, като в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 от ГПК.
3869
Шуменският окръжен съд на основание чл. 153,
ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано
гр. д. № 76/2020 г. по искане на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество срещу
Туран Рамис Ахмед с постоянен и настоящ адрес
гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен, ул. Мизия № 16, и Нора Алексиева Ивова с
постоянен и настоящ адрес гр. Нови пазар, община
Нови пазар, област Шумен, ул. Мизия № 16, с
което на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
и Решение № 2939 от 27.11.2019 г. на КПКОНПИ
е предявено искане да бъде постановено решение
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 176 668,20 лв.:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Туран Рамис Ахмед, ЕГН
8705268845, в размер 4500 лв.:
лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел
156, с рег. № Н 4762 ВА, дата на първа регистрация – 7.11.1997 г., рама № ZAR93200000004595,
двигател без номер;
лек автомобил, марка „Фолксваген“, моде л „По ло“, с р ег. № Н 5013 ВВ, д ат а н а
п ъ р в а р е г и с т р а ц и я – 1 0 .1 2 .1 9 9 6 г. , р а м а
№ WVWZZZ6NZVW083737, двигател № AEF221526;
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лек автомобил, марка „Пежо“, модел 206, с
рег. № Н 7467 ВН, дата на първа регистрация
14.01.1999 г., рама № VF32AWJZT40148385, двигател без номер;
лек автомобил, марка „Пежо“, модел 307,
с рег. № Н 9776 ВН, дата на първа регистрация – 3.01.2006 г., рама № VF33C9HXC84351594,
двигател № 10JB39003278.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Туран Рамис
Ахмед, ЕГН 8705268845, в размер 9000 лв.:
сума в размер 6000 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел Е 280, с рег. № Н
3664 ВА, дата на първа регистрация – 7.11.1997 г.,
отчужден с договор на 7.12.2017 г.;
сума в размер 3000 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Мицубиши“, модел „Паджеро Пинин“, с peг. № Н 1009 ВС, дата на първа
регистрация – 20.12.2001 г., отчужден с договор
на 9.06.2017 г.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Нора Алексиева Ивова,
ЕГН 9306128758, в размер 41 200 лв.:
дворно място с площ 389 кв. м, с идентификатор № 52009.501.95 в урбанизираната територия
на гр. Нови пазар, ул. Люти брод № 7, с НТП
„Индивидуално застрояване“, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Нови пазар,
одобрени със Заповед № РД-18-18 от 25.03.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК, при съседи: 52009.501.222, 52009.501.96, 52009.501.93 и
52009.501.94 (АОС № 1533/2012 г.);
самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 52009.501.327.3.1, намиращ се в сграда № 3,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 52009.501.327.3.2, с предназначение: жилище,
апартамент, при граници: на същия етаж: няма,
под обекта – обект № 52009.501.327.3.3 и обект
52009.501.327.3.4, над обекта – 52009.501.327.3.2, ведно с прилежащите части: 1/2 (една втора) идеална
част от общите части на сградата, изба, склад и
вкопана изба, и самостоятелен обект с идентификатор № 52009.501.327.3.3, намиращ се в сграда № 3,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 52009.501.327, с предназначение: гараж в сграда, при съседни самостоятелни обекти: на същия
етаж – обект № 52009.501.327, под обекта – няма,
над обекта – 52009.501.327.3.1, а по документ за
собственост – договор за доброволна делба на съсобствен имот: 1) първи жилищен етаж от двуетажна
жилищна сграда, състоящ се от две спални, дневна,
хол, столова, кухня, коридор: сервизни помещения
с общ вход от изток, при граници: от изток – двор,
от запад – улица, от север – двор, и от юг – двор,
построена върху общинско дворно място, цялото – 490 кв. м, за което по плана на същия град
е отреден урегулиран парцел XVI-510 от квартал
25 при граници на парцела: парцел VII-501 – от
изток, парцел XVII – от север, от запад – улица,
и от юг – парцел XV-509; 2) гараж в сграда при
граници: от изток – складови помещения; от запад – улица; от север – гараж за втори жилищен
етаж; от юг – двор; отдолу – земя; отгоре – първи
жилищен етаж; 3) избено помещение при граници:
от изток – двор; от запад – гараж за първи жилищен етаж; от север – стълбище; от юг – двор;
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отдолу – изби; отгоре – първи жилищен етаж; 4)
складово помещение при граници: от изток – изба
за първи жилищен етж; от запад – гаражно помещение за първи жилищен етаж; от север – коридор; от юг – двор; отдолу – земя; от юг – двор;
отдолу – земя; отгоре – първи жилищен етаж с
общ вход от изток; 5) вкопано избено помещение
при граници: от изток – двор; от запад – зид; от
север – стълбище; от юг – зид; отдолу – земя; от
юг – двор; отдолу – земя; отгоре – избени помещения за първи жилищен етаж с общ вход от изток,
както и 1/2 ид. част от общите части на сградата,
както и 1/2 ид. част от правото на строеж;
лек автомобил, марка „Шкода“, модел „Фабия“, с рег. № 096М509, дата на първа регистрация – 3.02.2005 г., рама № TMBJZ26Y954275742,
двигател без номер, регистриран на името на
Нора Алексиева Ивова на 28.05.2018 г., придобит
с договор от 24.05.2018 г.
На основание чл. 144 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ от Нора Алексиева Ивова, ЕГН 9306128758,
в размер 35 000 лв.:
самостоя телен обек т в сг ра да с и ден т ифи к ат ор № 520 09.501.327.3.2 , на м и ра щ се в
сграда № 3, разположена в поземлен имот с
идентификатор № 52009.501.327, при граници:
на същ и я ета ж – н я ма; под обек та – обек т
№ 52009.501.327.3.1; над обекта – няма;
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 52009.501.327.3.4, намиращ се в сграда № 3,
разположена в поземлен имот с идентификатор № 52009.501.327, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект
№ 52009.501.327.3.3; под обекта – няма; над обекта – обект № 52009.501.327.3.1, а по нотариален
акт № 122, том IV, дело 3478/1997 г. на НПРС:
втори жилищен етаж от двуетажна жилищна
сграда, състоящ се от две спални, дневна, хол,
столова, кухня, коридор, сервизни помещения
с общ вход, построена върху общинско дворно
място, цялото 490 кв. м, за което по плана на
същия град е отреден урегулиран поземлен парцел
XVI-510 от квартал 25, при граници на парцела:
парцел VII-501 – от изток, парцел XVII-511 – от
север, от запад – улица, и от юг – парцел XV509; гараж при граници: от изток – коридор; от
запад – улица; от север – двор; от юг – гараж
за първи жилищен етаж; отдолу – земя; отгоре – първи жилищен етаж; избено помещение
при граници: от изток – двор, от запад – двор и
коридор; от север – двор; от юг – стълбище, отдолу – изби; отгоре – първи жилищен етаж с общ
коридор от изток; избено помещение при граници:
от изток – двор; от запад – зид; от север – двор,
от юг – стълбище; отдолу – земя, отгоре – избени
помещения с общ вход от изток (избата е вкопана); таванско помещение с общ вход от изток;
1/2 ид. част от общите части на сградата, както
и 1/2 ид. част от правото на строеж.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Нора Алексиева
Ивова, ЕГН 9306128758, в размер 86 968,20 лв.:
сума в размер 70 468,20 лв., постъпила по
сметка № 21133534 в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Нора Алексиева Ивова от трето лице през
2018 г., непреобразувана в друго имущество и
нетрансферирана по други банкови сметки;
сума в размер 12 000 лв., представляваща лични вноски по срочен влог № 22354417 в „Банка
ДСК“ – АД, с титуляр Нора Алексиева Ивова
през 2015 г., непреобразувана в друго имущество
и нетрансферирана по други банкови сметки;
сума в размер 4500 лв., представляваща лични вноски по срочен влог № 24208615 в „Банка
ДСК“ – АД, с титуляр Нора Алексиева Ивова
през 2017 г., непреобразувана в друго имущество
и нетрансферирана по други банкови сметки.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху описаните суми най-късно в първото заседание по
делото, насрочено за 24.09.2020 г. от 14 ч.
3660

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Будо спортист“ – Кнежа, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.07.2020 г.
в 17 ч. в Кнежа, ул. Христо Смирненски № 30,
при следния дневен ред: 1. промяна на името
на сдружението; 2. приемане на нов устав на
сдружението; 3. разни. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание,
се предоставят за разглеждане на адреса на
сдружението в Кнежа, ул. Христо Смирненски
№ 30. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
3654
3. – Управителният съвет на „Сдружение
Фен – клуб Ботев 1912“ на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 9.07.2020 г. в 18 ч. в Пловдив, бул. Коматевско
шосе 4016, Футболен комплекс „Ботев 1912“, при
следния дневен ред: 1. промяна и допълване на
целите на сдружението; 2. промяна и допълване
на устава на сдружението; 3. разни и организационни. Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината от всички членове на
сдружението съгласно чл. 36, ал. 4 от устава на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и
ще се проведе на същото място, същия ден и при
същия дневен ред без оглед на кворума съгласно
чл. 36, ал. 5 от устава на сдружението.
3842
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