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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
убежището и бежанците (обн., ДВ, бр. 54 от
2002 г.; изм., бр. 31 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.,
бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39
от 2011 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от
2014 г., бр. 80 и 101 от 2015 г., бр. 33, 97, 101 и
103 от 2016 г. и бр. 17, 24, 34 и 101 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 3:
„(3) Разпоредбата на ал. 2 се прилага и
за организациите, които действат на територията на странатa от името на Върховния
комисар на Организацията на обединените
нации за бежанците, в съответствие със сключено споразумение с Република България.“
§ 2. В наименованието на глава трета
думите „спиране и“ се заличават.
§ 3. В чл. 12, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. който се ползва от закрилата или помощта на органи или организации на Организацията на обединените нации, различни
от Върховния комисар на Организацията на
обединените нации за бежанците, с изключение на случаите, в които тази закрила или
помощ е преустановена и положението на
лицето не е установено в съответствие със
съответната резолюция на Организацията
на обединените нации; това лице може да
се ползва от привилегиите, произтичащи
от Конвенцията за статута на бежанците
от 1951 г.;“.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 14:
„14. идва от трета сигурна държава, при
условие че ще бъде приет в нея;“
б) досегашната т. 14 става т. 15.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Подадена последваща молба за международна закрила, в която чужденецът не
се позовава на никакви нови обстоятелства
о т с ъще с т вено значен ие за л и ч но т о м у
положение или относно държавата му по
произход, се преценява по реда на глава
шеста, раздел III.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При прилагането на ал. 1, т. 13 се
преценява дали лицето е посочило сериозни
основания да се смята, че тази държава не
е сигурна държава на произход с оглед на
неговите конкретни обстоятелства.“
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Обстоятелството по ал. 1, т. 14 може да
бъде самостоятелно основание за отхвърляне
на молбата като явно неоснователна единствено ако са изпълнени следните условия:
1. съществува връзка между чужденеца и
съответната трета държава, обосноваваща
връщането му, при индивидуална проверка
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на сигурността в държавата за съответния
чужденец;
2. на чужденеца е предоставен документ
на езика на т ретата сиг у рна държава, с
който да информира съответните є власти,
че молбата му не е разгледана по същество.
(5) При недопускане на чу ж денеца до
територи ята на третата сиг у рна държава
му се осигурява достъп до производство за
предоставяне на международна закрила в
Република България.“
§ 5. Член 14 се отменя.
§ 6. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Производството за предоставяне на международна закрила се прекратява,
когато:
1. след надлежно поканване чужденецът
не се яви на интервю и в продължение на
30 дни не посочи обективни причини за
неявяването си;
2. чужденецът два пъти не може да бъде
намерен на разрешения му адрес или на друг
адрес, посочен от него;
3. чужденецът промени адреса си, без да
уведоми Държавната агенция за бежанците
и в срок от 30 дни не посочи обективни
причини за това;
4. три или повече пъти чужденецът отказва да съдейства на длъжностните лица
от Държавната агенци я за бежанците за
изясняване на обстоятелствата, свързани с
неговата молба;
5. ч у ж денец ът о т т егл и молбата си за
международна закрила;
6. чужденецът има предоставена международна закрила в друга държава – членка
на Европейския съюз;
7. чужденецът получи убежище от президента;
8. чужденецът почине;
9. по отношение на чужденеца има влязло в сила решение по чл. 67в, ал. 1, т. 1, с
което е разрешено прехвърлянето му в друга
държава – членка на Европейския съюз.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 – 5, при наличие на достатъчно доказателства за неоснователност на молбата за международна
закрила, същата се разглежда по реда на
чл. 75.“
§ 7. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Предоставена международна
закрила се прекратява, когато чужденецът:
1. не може повече да се отказва от ползването на закрилата на държавата му по
произход, поради това че обстоятелствата,
пораждащи опасенията от преследване, са
отпаднали и промяната в тези обстоятелства
е достатъчно значителна и не е от временен
характер;
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2. доброволно се възползва от закрилата
на държавата си по произход;
3. след като веднъж е заг убил своето
гражданство, отново го е придобил или е
получил ново гражданство в друга държава;
4. придобие българско гражданство;
5. доброволно се установи в държавата,
в която е бил преследван;
6. получи убежище от президента;
7. недвусмислено се е отказал от това да
бъде признат за лице с предоставена международна закрила в Република България;
8. почине.
(2) Алинея 1, т. 1 не се прилага, когато
чу ж денецът посочи убедителни причини,
п роиз т и ча щ и о т п ред и ш но п реслед ва не,
за своя отказ да се ползва от закрилата на
държавата му по произход.
(3) Предоставен статут на бежанец се отнема, когато по отношение на чужденеца се
установи наличието на основание по чл. 12,
ал. 1 или чл. 13, ал. 1, т. 6 и 7.
(4) Предоставен хуманитарен статут се
отнема, когато по отношение на чужденеца се
установи наличието на основание по чл. 12,
ал. 2 или чл. 13, ал. 1, т. 6 и 7.
(5) Временна закрила се отнема на чужденеца, когато се установи наличието на основание по чл. 12, ал. 1, т. 1 – 3 или за когото
има сериозни основания да се предполага,
че представлява опасност за националната
сигурност или за обществото.“
§ 8. В чл. 23, ал. 2 думата „защита“ се
заменя с „помощ“.
§ 9. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Непридружен малолетен или
непълнолетен чужденец, търсещ или получил
международна закрила, който се намира на
територията на Република България, се представлява в производството по този закон от
адвокат, вписан в регистъра за правна помощ
на Националното бюро за правна помощ,
определен от председателя на бюрото или
от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Представителят трябва да притежава необходимите познания, за да може в
съответствие с принципа за осиг у ряване
най-добрия интерес на детето да подпомага
непридружения малолетен или непълнолетен
чужденец да се ползва от правата си и да
изпълнява задълженията си, предвидени в
този закон. Представителят не може да бъде
лице, чиито интереси са в конфликт или
може да бъдат в конфликт с интересите на
непридружения малолетен или непълнолетен
чужденец.
(3) Представителят на малолетния или
непълнолетния чужденец, търсещ или получил международна закрила, до навършване
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пълнолетие на лицето има следните правомощия в производствата по този закон:
1. да се грижи за правните му интереси
в производствата по предоставяне на международна закрила до тяхното приключване
с влязло в сила решение;
2. да го представлява пред всички административни органи, в т. ч. социални,
здравни, образователни и други институции
в Република България, с оглед защита на
най-добрия интерес на детето;
3. да изпълнява ролята на процесуален
представител във всички производства пред
административните и съдебните органи.
(4) Правомощията по ал. 3 се прекратяват
по отношение на непридружен малолетен или
непълнолетен чужденец, получил закрила:
1. когато се събере на територията на
Република България с родител, настойник
или попечител;
2. когато е получил особено представителство и грижа по реда на Семейния кодекс;
3. за когото е възникнало настойничество или попечителство по право по реда на
Семейния кодекс.
(5) Непридруженият малолетен или непълнолетен чужденец се информира незабавно
за определения му представител по ал. 1.
Представителят се сменя само при невъзможност за изпълнение на задълженията
или при конфликт на интереси.
(6) Представителят разяснява на непридружения малолетен или непълнолетен чужденец
производството по молбата за международна
закрила, информира го за неговите права
и задължения, за смисъла и последствията
от личното интервю и как да се подготви.
(7) Представителят присъства при провеж дане на ин тервюто с непри дру жени я
малолетен или непълнолетен чужденец, на
което има възможност да задава въпроси,
допуснати от интервюиращия орган, и да
излага съображения, свързани с молбата за
закрила и с провежданото административно
производство.“
§ 10. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. (1) В териториалните поделения
на Държавната агенци я за бежанците се
осигуряват необходимите условия на прием
за малолетни и непълнолетни чуж денци,
търсещи международна закрила.
(2) Държавната агенция за закрила на
детето наблюдава и контролира условията на
прием в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците за спазването
на правата на малолетните и непълнолетните
чужденци, търсещи международна закрила,
и недопускането на прояви на физическо и
психическо насилие, жестоко, нечовешко
или унизително отнасяне или наказание.“
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§ 11. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 7 думите „който не принадлежи
към уязвима гру па и подаде последваща
молба за предоставяне на меж ду народна
закрила“ и запетаята пред тях се заменят
със „с допусната последваща молба за международна закрила, с изключение на лица,
които принадлежат към уязвима група“.
2. В ал. 8 изречение първо се заличава,
а в изречение второ думите „по реда на
чл. 77, ал. 2“ се заменят с „или допусната
последваща молба“.
3. В ал. 12 думите „след като последващата му молба за международна закрила
по чл. 13, ал. 2, т. 4 е отхвърлена с влязло
в сила решение, както и чужденец“ и запетаята след тях се заличават.
§ 12. Член 30а се изменя така:
„Чл. 30а. (1) При установяване принадлежността на чужденец, търсещ международна
закрила, към уязвима група или със специални потребности се извършва идентификация и оценка на потребностите, като при
необходимост се изготвя план за подкрепа.
Изготвените док у менти се прилагат към
личното дело на чужденеца.
(2) За целите на производството се отчитат особеното положение на чужденеца от
уязвима група или специалните потребности,
независимо на кой етап са установени.“
§ 13. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Чужденец с предоставена международна закрила има право да пребивава на
територията на Република България за срока
на валидност на издадените му български
лични документи.“
2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 2 и 3.
3. Досегашните ал. 3 и 4 се отменят.
§ 14. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Чужденецът е длъжен в срок до 30
дни след вписването в регистъра по ал. 1 да
подаде заявление за издаване на български
лични документи.“
§ 15. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1 и 2:
„(1) Картата на бежанец удостоверява
са мол и ч нос т та на л и це т о и п ра во т о на
притежателя є да пребивава на територията
на Република България за срока на нейната
валидност.
(2) Картата на чужденец с хуманитарен
статут удостоверява самоличността на лицето
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и правото на притежателя є да пребивава
на територията на Република България за
срока на нейната валидност.“
2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 3 и 4.
3. Създава се ал. 5:
„(5) На чужденец с предоставена международна закрила, който не подаде заявление
за издаване на нови документи за самоличност по ал. 1 и 2 в случаите и в срока
по чл. 63а, ал. 2 от Закона за българските
лични документи, може да се образува производство за отнемане или прекратяване на
предоставена меж дународна закрила, ако
чужденецът не предостави доказателства, че
е имал обективни причини за неизпълнение
на задължението си.“
§ 16. В чл. 48, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „чл. 17, ал. 4“ се заменят
с „чл. 17, ал. 5“.
2. В т. 2 думите „спира и“ се заличават.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. определя длъжностни лица от Държавната агенция за бежанците за интервюиращи органи, които да извършват действията,
предвидени в този закон;“.
4. В т. 11 думите „с материални и финансови средства на чужденците, търсещи или
получили международна закрила“ се заменят
с „като част от материалните условия за прием на чужденците, търсещи международна
закрила, настанени в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците“.
§ 17. В чл. 51, ал. 2 думите „чл. 29, ал. 4
и ал. 7 – 10“ се заменят с „чл. 29, ал. 4 и 9“.
§ 18. В чл. 52 думите „чл. 53, т. 12“ се
за мен я т с „във вр ъ зк а с дей нос т и т е по
чл. 53, т. 12“.
§ 19. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „курсове по български език“ се поставя запетая и се добавя
„включително“.
2. Точка 3 се отменя.
3. В т. 4 думите „съдейства за интеграцията на чужденците, получили закрила;“
се заличават.
4. Точка 12 се изменя така:
„12. участва в управлението и изпълнението на програми и проекти, съфинансирани
със средства от фондове и програми на Европейския съюз, Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм или други
финансови източници и донори;“.
§ 20. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „чл. 61, ал. 2“ се заменят
с „чл. 61а, ал. 1“.
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2. Създава се нова ал. 9:
„(9) Непридружен малолетен или непълнолетен чужденец се уведомява незабавно
за възможността да му бъде извършена експертиза за определяне на възрастта.“
3. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
§ 21. В чл. 61 ал. 2, 3, 4, 5 и 6 се отменят.
§ 22. Създава се чл. 61а:
„Чл. 61а. (1) Чужденецът, подал молба за
предоставяне на международна закрила, се
регистрира в Държавната агенция за бежанците и му се открива лично дело. Регистрацията се извършва не по-късно от три работни
дни след подаването на молбата, освен ако
се прилага срокът по чл. 58, ал. 4.
(2) Когато възник не основателно съмнение, че чужденецът не е малолетен или
непълнолетен, интервюиращият орган назначава експертиза за установяване на възрастта му след предварителното информирано съгласие на чужденеца или на неговия
представител. На чужденеца се предоставя
информация относно метода на извършване
на експертизата и възможните последствия
от резултата за разглеждането на молбата
за международна закрила, включително при
отказ от извършване на такава експертиза.
Отказът на чужденеца да му бъде извършена
експертиза не може да бъде самостоятелно
основание за отхвърляне на молбата му за
международна закрила.
(3) Ако след извършването на експертизата
по ал. 2 все още има съмнения относно възрастта на кандидата, се приема, че същият
е непълнолетен.
(4) Експертизата по ал. 2 се извършва при
пълно зачитане на човешкото достойнство,
к ат о се изби рат на й-ма л ко и н вази вн и т е
начини за преглед и се провеждат от квалифицирано медицинско лице, което дава
възможност в най-голяма степен за надежден
резултат.
(5) Когато възникне основателно съмнение, че чужденецът не може да се грижи за
своите работи поради слабоумие или душевна
болест, интервюиращият орган назначава
психиатрична експертиза.
(6) При разглеждане на молбата за международна закрила по преценка на интервюиращия орган може да бъде поискано
с т а нови ще т о на експер т по оп р еде лен и
въпроси, свързани с медицински, психологични, културни или религиозни аспекти, с
децата или пола.
(7) Интервюиращият орган може да поиска да бъде извършен медицински преглед
на чужденеца с негово съгласие във връзка
със следи, които може да са от минало преследване или тежки посегателства. Отказът
на чужденеца от провеждане на медицински
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преглед не е пречка за вземане на решение.
Медицинският преглед може да се проведе
и по инициатива на чужденеца и за негова
сметка.“
§ 23. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Точна и актуална информация, свързана с общата обстановка в държавата по
произход на чужденеца, може да се събира
от различни източници, включително самите чужденци, български или чуждестранни
органи, физически или юридически лица,
Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Върховния комисар на
Организаци ята на обединените нации за
бежанците, международни организации за
защита на правата на човека.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Не се допуска предоставяне и/или
разкриване на информация на субекти, за
които се предполага, че осъществяват преследване или тежко посегателство по отношение на чужденци, търсещи или получили
международна закрила, както и информация
за подадената молба.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Не се допуска събиране на информация от субекти, за които се предполага, че
осъществяват преследване или тежко посегателство по отношение на чужденци, търсещи
или полу чили меж дународна закрила, по
начин, разкриващ информация за подаването
на молба или информация, която може да
застраши физическата неприкосновеност на
кандидата или на лицата на негова издръжка,
или свободата и сигурността на членовете
на семейството му, които живеят все още в
неговата държава по произход.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 24. В чл. 63а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) При провеж дане на интервюто на
кандидата се предоставя възможност да дава
обяснения, свързани с непълноти, несъответствия или противоречия в твърденията му.“
2. Досегашните ал. 4, 5, 6 и 7 стават съответно ал. 5, 6, 7 и 8.
3. Досегашната а л. 8 става а л. 9 и се
изменя така:
„(9) След края на интервюто протоколът
се прочита на чужденеца, който може да
направи коментар по него и да предостави разяснения по отношение на грешки в
превода или неточно отразени твърдения.
Протоколът се подписва от чужденеца, от
преводача, съответно тълковника, и от интервюиращия орган.“
4. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
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5. Досегашната ал. 10 става ал. 11 и се
изменя така:
„(11) По време на интервюто може да
присъства законни ят представител и/или
адвокат на чужденеца, който може да излага
съображения в края на интервюто. Отсъствието на адвокат не е пречка за провеждането
на лично интервю.“
6. Досегашните ал. 11 и 12 стават съответно ал. 12 и 13.
§ 25. В чл. 67а се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „решение“ се заменя с
„разпореждане“;
б) точка 3 се отменя.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 26. Член 67в се изменя така:
„Чл. 67в. (1) След извършване на проверка
на доказателствата, изпращане на запитване
за поемане на отговорност или за обратно
приемане и получаване на отговор от запитаната държава – членка на Европейския
съюз, решаващият орган:
1. взема решение, с което разрешава прехвърлянето на чужденеца в компетентната
държава – членка на Европейския съюз;
2. взема решение, с което отказва прехвърлянето на чужденеца в компетентната
държава – членка на Европейския съюз.
(2) Решението по ал. 1 се връчва по реда
на чл. 76.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 чужденецът
се ползва от правата по чл. 29, ал. 1, т. 1, 2,
3 и 8 до осъществяване на прехвърлянето в
компетентната държава членка.“
§ 27. Член 67г се изменя така:
„Чл. 67г. (1) Държавната агенция за бежанците съвместно със съответния орган
на държавата, компетентна за разглеждане
на молбата, определят мястото, датата и
часа на пристигане на чужденеца на нейна
територия.
(2) Прехвърлянето на чужденеца се извърш ва в изп ъ л нен ие на р ешен ие т о по
чл. 67в, ал. 1, т. 1.
(3) Когато прехвърлянето не е осъществено, Държавната агенци я за бежанците
определя със съответния орган на държавата,
компетентна за разглеждане на молбата, нова
дата на прехвърляне.“
§ 28. Член 67д се изменя така:
„Чл. 67д. (1) При получаване на запитва не за поема не на о т г оворнос т и л и за
обратно приемане на ч у ж денец от дру га
държава – членка на Европейския съюз, и
след извършена проверка на доказателствата, решаващият орган изпраща отговор до
запитващата държава.
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(2) Когато се установи, че Реп ублика
България е компетентната държава за разглеждане на молбата за международна закрила на чужденец, Държавната агенция за
бежанците съвместно със съответния орган
на изпращащата държава определят мястото,
датата и часа на пристигане на чужденеца.
Прехвърлянето на чужденеца в Република
България се осъществява в сроковете, предвидени в Регламент (ЕС) № 604/2013.
(3) В случаите по ал. 2 Държавната агенция
за бежанците уведомява Министерството на
вътрешните работи, че на територията на
Република България ще бъде приет чужденец, чието производство по предоставяне
на международна закрила е приключило с
влязло в сила решение за отказ.“
§ 29. Член 67е се изменя така:
„Чл. 67е. (1) Когато чу ж денец е приет
на територията на Република България в
съответствие с положителен отговор по искане за поемане на отговорност, се прилага
чл. 68, ал. 2.
(2) Когато чужденец е приет на територията на Република България в съответствие с
положителен отговор по искане за обратно
приемане, се прилага чл. 77, ал. 3.“
§ 30. Членове 67ж и 67з се отменят.
§ 31. В чл. 67и думите „и по транспортирането от мястото на пристигане в Република България до Държавната агенция за
бежанците“ се заличават.
§ 32. В чл. 67к след думата „по“ се добавя
„административно сътрудничество при“.
§ 33. В глава шеста наименованието на
раздел II се изменя така: „Производство за
предоставяне на международна закрила“.
§ 34. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „по
общия ред“ се заменят със „за предоставяне
на международна закрила“.
2. В ал. 2 думите „определена като компетентна или е приела обратно чужденец“
се заменят с „поела отговорност“.
§ 35. В чл. 70 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При наличие на основания по чл. 13,
ал. 1 в срок до 14 работни дни от регистрацията на чужденеца интервюиращият орган
може да приложи ускорено производство,
като вземе решение за отхвърляне на молбата като явно неоснователна.“
2. В ал. 4 думите „чл. 61, ал. 3 или 4“ се
заменят с „чл. 61а, ал. 2 или 5“.
3. В ал. 5 думите „ал. 6“ се заменят с
„ал. 7“.
§ 36. В чл. 71 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „Ускорена процедура“
се заменят с „Ускорено производство“.
2. В ал. 2 думите „Ускорена процедура“
се заменят с „Ускорено производство“.
§ 37. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „по общия ред“ се заменят със „за
предоставяне на международна закрила“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) По искане на интервюиращия орган
председателят на Държавната агенция за
бежанците може да удължи срока по ал. 1
с не повече от 9 месеца в следните случаи:
1. при сложни фактически и/или материалноправни въпроси;
2. когато голям брой чужденци едновременно потърсят международна закрила, което
затруднява вземането на решение.
(3) Чужденецът се уведомява за причините
и срока лично или със съобщение с обратна
разписка.“
§ 38. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. В а л. 1 в текста преди т. 1 д у мите
„производство по общия ред“ се заменят с
„производството за предоставяне на международна закрила“.
2. В ал. 3 думите „ал. 6“ се заменят с
„ал. 7“.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 39. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „Препис
от решението“ се заменят с „Решението“.
2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Връчването се удостоверява с подписи на
чу ж денеца и на преводача, съответно на
тълковника, и на длъжностното лице.“
§ 40. В чл. 76а думите „т. 4“ и запетаята
пред тях се заличават.
§ 41. В чл. 76б, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думите „В срок до 14“ се добавя „работни“.
§ 42. В чл. 76в, ал. 1 думите „чл. 29, ал. 1,
т. 8, чл. 29а и чл. 58, ал. 7“ се заменят с
„чл. 29, ал. 1, т. 8 и чл. 29а“.
§ 43. В глава шеста в наименованието на
раздел IV, изречение първо думите „Спиране
и прекратяване“ се заменят с „Прекратяване
и възобновяване“.
§ 44. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. (1) Когато са налице основанията
по чл. 15, ал. 1, председателят на Държавната агенция за бежанците взема решение за
прекратяване на производството за предоставяне на международна закрила.
(2) Производство, прекратено на някое
от основанията по чл. 15, ал. 1, т. 1 – 4, се
смята за възобновено, ако чужденецът се яви
в рамките на 9 месеца от прекратяването
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и пожелае молбата му за закрила да бъде
разгледана. Производството може да бъде
възобновено само веднъж.
(3) В случаите на обратно приемане по
чл. 67е, ал. 2 производството се смята за
възобновено, когато чужденецът поиска разглеждането на молбата му да бъде довършено. Разглеждането на молбата се подновява
от етапа, на който производството е било
прекратено.“
§ 45. В чл. 78 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Производс т во т о за о т нема не и л и
прекратяване на предоставена международна
закрила се образува при наличие на нови
данни, които дават основание за преразглеждане на предоставен статут на бежанец или
хуманитарен статут.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Чужденецът се уведомява с писмо с
обратна разписка за образуваното производство, причините за това и датата и мястото
за провеж дане на интервю, по време на
което да изложи възраженията си срещу
отнемането или прекратяването на международната закрила.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Чу ж денецът се у ведом ява, че при
невъзможност лично да присъства на предстоящото интервю може да изпрати писмено
възражение в определения от административния орган срок и на посочения адрес.“
4. В ал. 4 думите „чл. 63, 63а, 74 и чл. 75,
ал. 4“ се заменят с „чл. 63 и 63а“.
§ 46. В чл. 79 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Предоставената международна закрила може да бъде прекратена и по молба на
чужденеца.“
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 47. В чл. 79а след думите „чл. 76“ запетаята и думите „с изключение на решението
за спиране на производството“ се заличават.
§ 48. В чл. 82, ал. 2, изречение първо
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 49. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Решението по чл. 67в, ал. 1 може да
се обжалва в 7-дневен срок от връчването му
пред А дминистративния съд – град София,
чрез органа, издал решението.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Решенията по чл. 51, ал. 2, чл. 70,
ал. 1, чл. 76б, ал. 1, т. 2 и чл. 77, ал. 1 може
да се обжалват в 7-дневен срок от връчването им пред административния съд по
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настоящия адрес от регистрационната карта
на чужденеца.“
3. Създават се нови ал. 3, 4 и 5:
„(3) Решенията по чл. 34, ал. 3, чл. 39а,
ал. 2, чл. 75, ал. 1, т. 2 и 4 и чл. 82, ал. 2
може да се обжалват в 14-дневен срок от
връчването им пред административния съд
по настоящ адрес от регистрационната карта
на чужденеца.
(4) Решението по чл. 78, ал. 5 може да се
обжалва в 14-дневен срок от връчването му
пред административния съд по постоянен
адрес на чужденеца.
(5) Жалбата се подава чрез органа, издал
решението, и спира изпълнението му.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) При обжа лване на решението по
чл. 76б, ал. 1, т. 2 съдът се произнася по
искане на чужденеца или служебно относно
правото на търсещия закрила да остане на
територията на страната до произнасяне по
жалбата.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 7.
6. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея
изречение второ се заличава.
7. Досегашната ал. 5 става ал. 9.
§ 50. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „В тези
случаи страните“ се заменят със „Страните“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Решенията на административния съд
по чл. 84, ал. 1 и 2 не подлежат на касационно обжалване.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Решенията на административния съд
по чл. 84, ал. 3 и 4 подлежат на касационно
обжалване.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) Когато административният съд отмени
обжалваното решение на административния
орган и върне преписката със задължителни
указания за ново произнасяне по молбата за
закрила и не е определил срок за издаване
на новия административен акт, председателят на Държавната агенция за бежанците
е длъжен да вземе ново решение в срок до
три месеца.“
§ 51. Член 86 се изменя така:
„Чл. 86. Решенията по чл. 75, ал. 1, т. 1
и 3 и чл. 76б, ал. 1, т. 1 не подлежат на обжалване.“
§ 52. Членове 87, 88, 89 и 90 се отменят.
§ 53. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3, буква „г“ думите „родителите
или друг пълнолетен член на семейството,
който носи отговорност по силата на закон
или обичай за“ се заменят с „родителите,
настойникът или попечителят на“.
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2. В т. 4 думите „родител или друго пълнолетно лице, което отговаря за него по
силата на закон или обичай“ се заменят с
„родител, настойник или попечител“.
3. В т. 6 думите „и чужденецът не е напускал територията на Република България“
се заменят със „за отхвърляне на молбата“.
4. Създават се т. 18 и 19:
„18. „Статут на бежанец“ означава признаването от Република България на гражданин
на трета държава или лице без гражданство
за бежанец.
19. „Хуманитарен статут“ означава признаването от Република България на гражданин
на трета държава или на лице без гражданство за лице, което отговаря на условията за
предоставяне на хуманитарен статут.“
Допълнителна разпоредба
§ 54. Този за кон въвеж да изиск ва н и я
на Директива 2013/32/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г.
относно общите процедури за предоставяне
и отнемане на международна закрила (ОВ,
L 180/60 от 29 юни 2013 г.) и на Директива
2013/33/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на
стандарти относно приемането на кандидати
за международна закрила (OB, L 180/96 от
29 юни 2013 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 55. Започнатите до влизането в сила на
този закон производства се довършват по
досегашния ред.
§ 56. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45
и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37
и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г.,
бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109
от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12,
32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от
2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от
2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г.,
бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г.,
бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 97 от
2017 г., бр. 14, 24, 56 и 77 от 2018 г., бр. 1,
24, 34, 58 и 101 от 2019 г. и бр. 17, 28, 44 и
60 от 2020 г.) в чл. 41 т. 4 се изменя така:
„4. по отношение на чужденеца има вляз
ло в сила решение за отказ, прекратяване
или отнемане на международна закрила или
убежище; връщане се налага след писмено
потвърж дение от Държавната агенция за
бежанците и в случай че производството по
Закона за убежището и бежанците е прекратено с влязло в сила решение и чужденецът
не е поискал разглеждането на молбата му
да бъде довършено;“.
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§ 57. Наредбата по чл. 67к се привежда в
съответствие с разпоредбите на този закон
в 6-месечен срок от влизането му в сила.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 7 октомври 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7396

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 211
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 51,
ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Александър Андреев Андреев като член на Централната избирателна
комисия, считано от 9 октомври 2020 г.
Издаден в София на 12 октомври 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
7544

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278
ОТ 12 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 151 на Министерския съвет от 2020 г. за
определяне на условията и реда за изпла
щане на средства за запазване на заетостта
на работници и служители след периода на
извънредното положение, обявено с решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г., и
извънредната епидемична обстановка, обяве
на с Решение № 325 и удължена с Решение
№ 378 на Министерския съвет от 2020 г.
(ДВ, бр. 60 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 след думите „Хотелиерство и
ресторантьорство“ се добавя „и икономическа
дейност с код 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“.
2. Създава се нова ал. 4:
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„(4) Размерът на средствата за запазване
на заетостта на всеки работник и служител
по ал. 1 се изчислява, като осигурителният
доход, определен по реда на ал. 3, се раздели
на броя на работните дни в месеца, за който
се изплащат средствата, и се умножи по броя
на работните дни, за които се изплащат.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „от 1 юли до 30 септември“ се заменят с „от 1 октомври до 31 декември“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 2. Навсякъде в чл. 3 думата „юни“ се
заменя със „септември“.
§ 3. В чл. 5, ал. 2, т. 2 думите „чл. 1, ал. 4“
се заменят с „чл. 1, ал. 5“.
§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „чл. 1, ал. 4,
т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 1, ал. 5, т. 1 и 2“.
§ 5. В чл. 10 се създава ал. 3:
„(3) Невъзстановените средства по ал. 1
се установяват и събират по реда на чл. 110
от Кодекса за социално осигуряване.“
§ 6. Навсякъде в постановлението думите
„за май“ се заменят със „за август“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Невъзстановените средства по чл. 9,
ал. 1 и 2 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на
условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на
заетостта на работниците и служителите при
извънредното положение, обявено с решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г.,
или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна
епидемична обстановка на територията на
Реп ублика Българи я (обн., ДВ, бр. 31 от
2020 г.; изм. и доп., бр. 37 и 50 от 2020 г.) се
установяват и събират по реда на чл. 110 от
Кодекса за социално осигуряване.
§ 8. Средства по чл. 1 се изплащат след
получаването на положително решение от
Европейската комисия за съвместимостта на
помощта с вътрешния пазар въз основа на
чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора
за функционирането на Европейския съюз.
§ 9. Постановлението влиза в сила от
1 октомври 2020 г.
§ 10. Заявленията за изплащане на средства по чл. 1 за периода от 1 юли до 30 септември 2020 г., подадени преди 15 октомври
2020 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
7517
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Изменение на Споразумението между пра
вителството на Република България и пра
вителството на Република Индонезия за
освобождаване от визи на притежателите на
дипломатически и служебни паспорти
(Утвърдено с Решение № 542 от 30 юни 2016 г.
на Министерския съвет. В сила от 29 октомври 2020 г.)
Съгласно съответните разпоредби на Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Република
Индонезия за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически и служебни
паспорти, подписано на 19 ноември 2009 г.,
правителството на Република България и
правителството на Република Индонезия се
споразумяха за следното:
1. Член 1 се изменя по следния начин:
„Освобождаване от виза
1. Гражданите на Република България,
притежаващи валиден дипломатически или
служебен паспорт, не се нуждаят от виза, за
да влизат, преминават транзит и пребивават
на територията на Република Индонезия за
срок не по-дълъг от 30 дни считано от датата
на всяко едно влизане.
2. Гражданите на Република Индонезия,
притежаващи валиден дипломатически или
служебен паспорт, не се нуждаят от виза, за
да влизат, преминават транзит и пребивават
на територията на Република България за срок
не по-дълъг от 90 (деветдесет) дни в рамките
на всеки 180 (сто и осемдесет) дни от датата
на влизането.
3. Срокът на валидност на паспорта на
граждани на всяка от страните трябва да
изтича не по-рано от 6 месеца считано от
датата на влизане на лицето на територията
на другата страна.“
2. Член 12 се изменя по следния начин:
„Влизане в сила и прекратяване
1. Това Споразумение влиза в сила 30 (тридесет) дни от датата на получаване по дипломатически път на последното писмено
уведомление, с което страните взаимно се
уведомяват, че са изпълнени всички изисквания на националните им законодателства за
влизане в сила на Споразумението.
2. Това Споразумение се сключва за неопределен период от време, освен ако някоя
от договарящите ст рани го п рек рат и по
дипломатически път посредством писмено
уведомление до другата страна. Действието
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на Споразумението се прекратява 60 (шестдесет) дни след получаването на съответната
нотификация от другата страна.“
3. Това Изменение представлява неразделна
част от Споразумението между правителството
на Република България и правителството на
Република Индонезия за освобождаване от
визи на притежателите на дипломатически
и служебни паспорти и влиза в сила 30 (тридесет) дни след датата на полу чаване по
дипломатически път на последното писмено
уведомление за изпълнението от страните на
вътрешноправните процедури, необходими за
влизането му в сила.
В уверение на горното долуподписаните,
надлежно упълномощени от своите правителства, подписаха настоящото Изменение.
Подписано в Джакарта, Индонезия, на
30 март 2016 г. в два оригинални екземпляра,
всеки един от които на български, индонезийски и английски език, като всички текстове
имат еднаква сила. В случай на различия при
тълкуването английският текст ще се ползва
с предимство.
За правителството
За правителството
на Република
на Република
България:
Индонезия:
Даниел Митов,
Ретно Л. П. Марсуди,
министър на
министър на
външните работи
външните работи
7390

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ПРОТОКОЛ

за изменение на Споразумението за много
странните разплащания в преводни рубли
и организацията на Международната банка
за икономическо сътрудничество, както и на
Устава на тази Банка
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 25 януари 2019 г. – ДВ, бр. 12
от 2019 г. В сила за Република България от
1 януари 1991 г.)
Правителствата на Република България,
Унгарската република, Социалистическа република Виетнам, Република Куба, Монголската народна република, Република Полша,
Ру мъни я, Съюза на съветск ите социа листически републики, Чешката и Словашката
федеративна република,
отчитайки измененията, протичащи в икономическото сътрудничество на своите страни,
се договориха за следното:
Член I
1. Системата за многостранни разплаща н и я в п р евод н и ру бл и , ус т а новена в
Споразумението за многостранни разпла-
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щания и организацията на Международната
банка за икономическо сътрудничество от
22 октомври 1963 г., ще прекрати действието
си от 1 януари 1991 г.
Договарящите се Страни ще уредят на
двустранна основа взаимните искания и задължения в преводни рубли с оглед на състоянието им към 1 януари 1991 г.
2 . Меж д у н а р од н ат а б а н к а з а и коно м и ч е с ко с ът ру д н и ч е с т в о щ е п р од ъ л ж и
дейността си на търговска основа, като развива
операции в свободно конвертируема валута, и
ще запази статута си на междуправителствена
организация.
3. Уставният капитал на Международната
банка за икономическо сътрудничество се
определя в размер на 400 милиона ЕКЮ.
4. Договарящите се Страни считат за целесъобразно да създадат през 1991 г. необходимите условия за преобразуване на МБИС
в акционерна банка, действаща на търговски
принципи.
Член II
Съгласно член XV от Споразумението за
многостранните разплащания в преводни
рубли и организацията на Международната
банка за икономическо сътрудничество от
22 октомври 1963 г. да се внесат следните
изменения в посоченото Споразумение:
1. Наименованието на Споразумението да
получи следната редакция:
„Споразумение за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество“.
2. Втората и третата алинея в преамбюла
да получат следната редакция:
„като се ръководят от интересите за развитие на народното стопанство на своите страни
с оглед на преминаването на икономическото
и производственото им сътрудничество на
пазарна основа“.
3. Да се заличи член I.
4. В член II след втората алинея да се
включи следният текст:
„Основните цели на Банката са:
– съдействие при развитието на външноикономическите връзки между странитечленки на Банката, техните банки, предприятия и организации, както и между тях
и банките, предприятията и организациите
в други страни;
– съдействие при създаване и в дейността
на съвместни предприятия, преди всичко с
участие на предприятия от страните-членки
на Банката;
– съдействие при прехода на заинтересованите страни-членки на Банката към пазарна
икономика, участие в развитието на пазарни
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икономически отношения между субектите
в страните-членки и в други страни.
Реализацията на посочените цели ще се
извършва от МБИС чрез провеждане на кредитно-счетоводно обслужване на клиентите
на Банката, независимо от вида на собствеността им, и предоставяне на други банкови
услуги, възприети в световната практика.“
В същия член след думите „на Банката се
възлага“ текстът, включващ точките от „а“
до „д“, да получи следната редакция:
„п ровеж да не на опера ц ии в свободно
конвертируема и друга валута, възприети
в меж дународната банкова практика, поспециално:
а) предоставяне па кредити, разполагане
на депозити; отчет на полици, покупко-продажба на ценни книжа; участие в капитала
на банкови, финансови и други организации;
б) привличане на депозити и кредити;
емитиране на ценни книжа;
в) счетоводство на клиентите на Банката
и осъществяване на разплащанията им; предоставяне на банкови гаранции; обслужване
на документооборота и извършване на разплащателно-счетоводни операции при вноса
и износа; конверсионни и арбитражни операции; касови операции; банкови консултации
и други услуги; факторинг;
г) извършване на други банкови операции, съответстващи на целите и задачите
на Банката“.
5. Първата алинея в член III да получи
следната редакция:
„Уставният капитал на Международната
банка за икономическо сътрудничество се
определя в размер на четиристотин милиона
ЕКЮ.
Д яловите вноск и на Договарящите се
Страни в уставния капитал на Банката представляват за:
Република България

27,2 милиона ЕКЮ

Унгарската република

33,5 милиона ЕКЮ

Социалистическа републи- 1,4 милиона ЕКЮ
ка Виетнам
Република Куба

7,0 милиона ЕКЮ

Монголската народна ре- 4,6 милиона ЕКЮ
публика
Република Полша

43,2 милиона ЕКЮ

Румъния

25,5 милиона ЕКЮ

Чеш к ат а и С лова ш к ат а 72,0 милиона ЕКЮ
федеративна република

“
Да се заличат втора и трета алинея на
този член. В пета алинея да се заличи думата
„(квоти)“.
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6. Член V да получи следната редакция:
„За провеж даните от Банката активни
опера ц и и Ба н к ата нач ис л я ва п роцен т но
възнаграждение съгласно принципите, прилагани в международната банкова практика
с оглед осигуряването на рентабилност и
ефективност.
Банката изплаща лихви за провежданите
от нея пасивни операции.“
7. Да се заличат членовете VI, VII, VIII,
IX и XII.
8. Да се промени номерацията на членовете в Споразумението съгласно внесените
изменения с този Протокол.
Член III
Съгласно член 44 от Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество да се внесат следните изменения в Устава
на Международната банка за икономическо
сътрудничество:
1. Първа и втора алинея в член 5 да получат следната редакция:
„Уставният капитал на Банката се определя в размер на 400 млн. ЕКЮ“.
2. В глава III да се заличат наименованията
на разделите „Разплащателни операции на
Банката“ и „Кредитни операции на Банката“.
3. Член 9 да получи следната редакция:
„Банката може да открива банкови сметки на банки, предприятия и организации на
страните-членки на Банката, международни стопански организации и обединения,
съвместни предприятия, както и на други
юридически и физически лица и да извършва
разплащания по тези сметки по реда, определен от Банката.“
4. Да се заличи член 10.
5. В член 11:
в алинея първа думите „в преводни рубли
и друга валута“ да се заменят с думите „в
свободно конвертируема валута, както и, с
оглед на законодателството на съответната
страна, в национална валута на странитечленки на Банката“;
в алинея трета думите „в преводни рубли
и друга валута“ да се заменят с думите „в
свободно конвертируема валута, както и, с
оглед на законодателството на съответната
страна, в национална валута на странитечленки на Банката“.
6. Да се заличат членовете 12 и 14.
7. В член 15 думите „в преводни рубли
и друга валута“ да се заменят с думите „в
свободно конвертируема валута, както и, с
оглед на законодателството на съответната
страна, в национална валута на странитечленки на Банката“.
8. Да се заличат членовете 19 – 22.
9. В член 24:
след думите „сключвани с банките“ да се
добави думата „предприятията“.
Членът се допълва със следния текст:
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„Заемополучателите заплащат за отпусканите от Банката кредити лихви в размер,
определен в кредитните споразумения“.
Банката има право да приема за залог
като обезпечение по задълженията на своите
клиенти стоки и други ценности, свободни
от всякакви тежести. Редът за залагане на
ценности в Банката се определя от Банката.
10. В глава III да се добави нов член със
следния текст:
„Банката начисл ява п роцен т но възнаграждение за провежданите от нея активни
операции.
Банката изплаща лихви за провежданите
от нея пасивни операции“.
11. Член 26 да се допълни с алинеята:
„Процед у рни т е п ра ви ла на Съвета се
определят от самия Съвет“.
12. Да се заличи член 27.
13. В първата алинея на член 28 вместо
думата „принципни“ да се добави думата
„основни“.
Точка „б“ в този член да получи следната
редакция:
„б) утвърждава по предложение на Управителния Съвет годишния отчет, баланса и
разпределението на печалбата на Банката,
структурата и щатното разписание на Банката
и сметката за административно-управленските разходи на Банката“.
Да се допълни към този член алинея със
следния текст:
„С ъве т ът и ма п ра во да п рех върл я за
решение от Управителния Съвет отделни
въпроси, които според Устава спадат към
компетенциите на Съвета“.
14. В глава IV към раздела „Съвет на
Банката“ да се добави нов член със следния
текст:
„Съветът на Банката взема решенията по
основните въпроси от дейността на Банката
единодушно, а по другите въпроси – с квалифицирано мнозинство не по-малко от 3/4
от гласовете. При това Съветът на Банката
е оправомощен да приема решения, ако на
заседанието на Съвета присъстват представители на не по-малко от 3/4 от странитечленки на Банката.
Съветът на Банката приема единодушно
решенията по следните въпроси от дейността
на Банката:
а) за утвърждаване на годишния отчет,
баланса и за разпределение на печалбата
на Банката;
б) относно препоръките за увеличаване
на уставния капитал на Банката;
в) за реда и сроковете на вноските на страните-членки в уставния капитал на Банката;
г) за разкриване и закриване на филиали,
агенции и представителства на Банката;
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д) за назначаване на Председател на Управителния Съвет, членове на Управителния
Съвет и членове на Ревизионната комисия;
е) за приемане на нови членове на Банката;
ж) относно предложенията за изменение
на Споразумението и Устава на Банката;
з) относно предложенията за сроковете и
реда за прекратяване на дейността на Банката
съгласно Споразумението“.
15. Във втора алинея на член 30 след
думите „длъжностни лица на Банката“ да
се добавят думите „както и други лица –
юридически или физически“.
16. В точка „б“ от алинея 31 след думите
„текущи и други сметки“ да се заличат думите „в съответствие с решенията на Съвета
на Банката“.
В същия член в алинеята, започваща с
думите „Към компетентността на Управителния Съвет също така спада:“ да се заличи
първото изречение, а във второто изречение
след думите „други банкови операции“ да се
заличат думите „въз основа на принципите,
определяни от Съвета на Банката“.
Този член да се допълни с алинея със
следния текст:
„Управителният Съвет на Банката може
да нареди на своите членове, на ръководителите на управления и отдели на Банката,
на нейните филиали и агенции да вземат
решения по отделни въпроси, спадащи към
неговата компетентност“.
17. В алинея втора на член 33 преди думите „от граждани на страните-членки на
Банката“ да се добави „по правило“.
18. В алинея втора на член 37 думите
„Арбитража при Търговската палата“ да се
заменят с думите „Арбитражния съд при
Търговско-промишлената палата“.
19. Член 41 да се допълни с алинея със
следния текст:
„Валутата в баланса на Банката е ЕКЮ“.
20. Да се промени номерацията на членовете в Устава с оглед на измененията в
този Протокол.
Член IV
Този Протокол подлежи на ратифициране
и влиза в сила от датата, на която последната
от Договарящите се Страни предаде своето
ратификационно писмо на Депозитаря на този
Протокол. Обаче Протоколът ще започне да
действа временно от 1 януари 1991 г.
Член V
Настоящият Протокол се предава за съхранение в Секретариата на Съвета за Икономическа Взаимопомощ, който ще изпълнява
функциите на депозитар на този Протокол.
Съставен в град Москва на 18 декември
1990 г. в един екземпляр на руски език.
7417
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Конфиденциално

ПРОТОКОЛ

за изменение на Споразумението за орга
низацията и дейността на Международната
банка за икономическо сътрудничество от
22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с
протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноем
ври 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава
на Международната банка за икономическо
сътрудничество (с измененията, внесени с
протоколите от 18 декември 1970 г., 23 но
ември 1977 г. и 18 декември 1990 г.)
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 25 януари 2019 г. – ДВ, бр. 12
от 2019 г. В сила за Република България от
18 юни 2020 г.)
Правителствата на Република България,
Социалистическа република Виетнам, Монголия, Република Полша, Руската федерация,
Румъния, Словашката република и Чешката
република (по-нататък в текста също и като
Договарящи се Страни),
отчитайки влизането в сила на 20 февруари
2013 г. на Споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество и правителството на Република Куба
за окончателното уреждане на взаимните
финансови вземания и задължения, подписано на 20 декември 2012 г. в град Хавана,
Република Куба, както и отказа във връзка
с това на Република Куба от участие в Споразумението за организацията и дейността
на Международната банка за икономическо
сътрудничество (с измененията, внесени с
протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и нейното излизане от Международната банка за
икономическо сътрудничество,
както и
от читайк и за явлението на Унгарската
република от 12 октомври 1992 г. за отказ
на Унгарската република от участие в Споразумението за организацията и дейността
на Международната банка за икономическо
сътрудничество (с измененията, внесени съгласно протоколите от 18 декември 1970 г.,
23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и за
нейното излизане от Международната банка
за икономическо сътрудничество,
се договориха за следното:
Член I
Съгласно разпоредбите на член IX от Споразумението за организацията и дейността
на Международната банка за икономическо
сътрудничество (с измененията, внесени съгласно протоколите от 18 декември 1970 г.,
23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) да
се внесат следните изменения в това Споразумение:
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1. Алинеи първа и втора на член II от Споразумението за организацията и дейността
на Международната банка за икономическо
сътрудничество (с измененията, внесени с
протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) да получат
следната редакция:
„Уставният капитал на Международната
банка за икономическо сътрудничество се
определя в размер на 400 милиона евро.
Д яловите вноск и на Договарящите се
Страни в уставния капитал на Банката са в
следния размер за:
Република България

30,244 милиона евро

Социалистическа репуб- 1,516 милиона евро
лика Виетнам
Монголия

5,336 милиона евро

Република Полша

48,032 милиона евро

Руската федерация

206,356 милиона евро

Румъния

28,464 милиона евро

Словашката република 26,684 милиона евро
Чешката република

53,368 милиона евро

“
2. Алинея първа на член X от Споразумението за организацията и дейността на
Меж д у народната банка за икономи ческо
сътрудничество (с измененията, внесени с
протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) да получи
следната редакция:
„Н ас т оя що т о С по р а з у мен ие ще б ъ де
предадено за съхранение в Министерството
на външните работи на Руската федерация,
което ще изпълнява функциите на депозитар
на това Споразумение.“
Член II
Съгласно разпоредби те на ч лен 38 от
Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията,
внесени с протоколите от 18 декември 1970 г.,
23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) да
се внесат следните изменения в този Устав:
1. Алинея първа на член 5 от Устава на
Меж д у народната банка за икономи ческо
сътрудничество (с измененията, внесени с
протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) да получи
следната редакция:
„Уставният капитал на Банката е в размер
на 400 милиона евро.“
2. Второто изречение в алинея втора на
член 35 от Устава на Международната банка
за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември
1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември
1990 г.) да получи следната редакция:
„Валутата на баланса на Банката е евро.“
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Член III
Настоящият Протокол влиза в сила от
датата, на която последната от Договарящите се Страни уведоми Депозитаря на този
Протокол, определен в член IV на настоящия
Протокол, за изпълнението на съответните
вътрешнодържавни процедури.
Член IV
Настоящият Протокол се предава за съхранение в Министерството на външните работи
на Руската федерация, което ще изпълнява
функциите на депозитар на този Протокол.
Съставен в гр. Варшава, 25.11.2014 г., в един
екземпляр на руски език.

ПРОТОКОЛ

за корекция на текста на Протокола за изме
нение на Споразумението за организацията
и дейността на Международната банка за
икономическо сътрудничество от 22 октомври
1963 г. (с измененията, внесени с протоколите
от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и
18 декември 1990 г.) и на Устава на Между
народната банка за икономическо сътрудни
чество (с измененията, внесени с протоколите
от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и
18 декември 1990 г.), подписан във Варшава
на 25 ноември 2014 г.
Отчитайки, че депозитарят на Протокола за
изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за
икономическо сътрудничество от 22 октомври
1963 г. (с измененията, внесени с протоколите
от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и
18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите
от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и
18 декември 1990 г.), подписан във Варшава на
25 ноември 2014 г. (по-нататък „Протокол“),
се явява Министерството на външните работи
на Руската федерация,
позовавайк и се на но т и т е на Министерството на външните работи на Руската
федерация № 16554-н/4ЕД от 13 декември
2016 г., № 13371/н/ЗЕД и № 13372/н/ЗЕД от
14 декември 2016 г., № 13408/н/ЗЕД от 15 декември 2016 г., № 14097/н/ЗДА от 14 декември
2016 г., № 15855н/1ДА от 19 декември 2016 г.
и № 16554/н/4ЕД от 13 декември 2016 г., в
съответствие с които е било предложено
внасянето на техническо изменение в текста
на Протокола,
отчитайки, че възраженията срещу гореспоменатото предложение от страна на държавите-членки по Протокола не са постъпили
в определения срок,
с настоящия Протокол се потвърждава, че
от първата страница на Протокола е премахнат
грифът „Конфиденциално“.

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

Аз, Колодкин Роман Анатолиевич, директор
на Правния департамент на Министерството
на външните работи на Руската федерация, с
настоящото потвърждавам, че изложеното погоре техническо изменение се счита за внесено
в текста на Протокола по силата на член 79,
алинея 2 от Виенската конвенция за правото
на международните договори от 1969 г., за
което е съставен настоящият Протокол.
Настоящият Протокол е подписан от мен в
гр. Москва на 8 февруари 2017 г. в един оригинален екземпляр на руски език, който ще
се съхранява в Министерството на външните
работи на Руската федерация.
Директор
на Правния
департамент
7418

саморъчен
подпис
(не се чете)

Р. Колодкин

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 7
от 9 октомври 2020 г.

за условията и реда за вземане на проби и
лабораторно изпитване на храни
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за вземане на проби от храни,
произведени в страната, Европейския съюз или
с произход от трети държави, предназначени
за пускане на пазара на Съюза, с изключение
на натурални минерални, изворни и трапезни
води, за извършване на лабораторни изпитвания за целите на официалния контрол.
Чл. 2. (1) Служителите на Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ),
осъществяващи официалния контрол в областта на храните, вземат проби от храни при
извършване на планов официален контрол
съгласно процедурите по чл. 21 от Закона
за управление на агрохранителната верига
(ЗУАХВ) в обектите за производство, преработка и дистрибуция с храни.
(2) Освен в случаите по ал. 1 проби от
храни се вземат:
1. при сигнали за наличие на опасни и
некачествени храни на пазара;
2. при разследване на възникнало хранително заболяване;
3. при констатиране на несъответствия при
извършване на официален контрол, водещи
до съмнения за нарушаване на безопасността
и качеството на храните;
4. при съмнение за замърсяване на храни
вследствие природни бедствия, промишлени
аварии и други извънредни инциденти;
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5. при провеждане на съдебни експертизи;
6. по молба на физически и/или юридически лица, собственици на храната.
(3) Когато служител по чл. 2, ал. 1 направи заключение, че храни са негодни за
консумация от човека и бизнес операторът
или негов оправомощен представител не
представи в Областната дирекция по безопасност на храните писмено възражение срещу
това в рамките на 3 работни дни от датата
на връчване на заключението, не се изисква
вземане на проби за лабораторно изпитване.
Чл. 3. (1) Когато при вземане на проба
възникне съмнение, че храната, от която е
взета, пряко или косвено застрашава здравето на потребителите, служителят по чл. 2,
ал. 1 издава разпореждане по чл. 25, ал. 1,
т. 2 от ЗУАХВ, с което предприема мерки до
получаване на резултатите от лабораторното
изпитване на пробата.
(2) Не се разрешава на физически или юридически лица да вземат проби за лабораторно
изпитване на храните по ал. 1.
(3) Разпореждането по ал. 1 може да се
обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Когато резултатите от лабораторно изпитване покажат съответствие на храните по
ал. 1 с приложимото право на Европейския
съюз и българското законодателство, служителят, взел пробата, освобождава храната в
срок от 24 часа от датата на получаване на
протокола с резултатите от лабораторното
изпитване.
Чл. 4. (1) Служителите по чл. 2, ал. 1 вземат проби от храни в присъствие на бизнес
оператора, собственик на храните, или на
негов оправомощен представител.
(2) При вземане на пробите по ал. 1 се
съставя Акт за вземане на проби по образец, утвърден със заповед на изпълнителния
директор на БАБХ, който се подписва от
сл у ж ител я от БА БХ, взел пробата, и от
бизнес оператора или неговия оправомощен
представител. Актът се съставя в три екземпляра, един от които се представя заедно с
пробата в лабораторията, определена за осъществяване на официален контрол, а другите
два – съответно на лицето по чл. 2, ал. 1 и
на бизнес оператора.
(3) При вземане на пробите по ал. 1 могат
да присъстват представители на заинтересовани браншови и/или неправителствени организации след получено писмено съгласие от
страна на бизнес оператора и изпълнителния
директор на БАБХ.
Чл. 5. (1) Пробите от храни, взети за извършване на лабораторни изпитвания за целите на официалния контрол, се предоставят
безплатно от бизнес оператора след оформяне
на Акта за вземане на проби по чл. 4, ал. 2.
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(2) В случаите по чл. 2, ал. 2, т. 1 бизнес
операторът заплаща стойността за извършване
на лабораторните изпитвания по ценоразписа
на лабораторията само при потвърждаване
на наличието на несъответствие на храната
с приложимото право на Европейския съюз
и българското законодателство.
(3) При резултат, показващ съответствие
на храната с приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство,
стойността за извършване на лабораторните
изпитвания по ценоразписа на лабораторията
се заплаща от лицето, подало сигнала или
жалбата.
(4) В случаите по чл. 2, ал. 2, т. 3 и 6 бизнес
операторът заплаща стойността за извършване
на лабораторните изпитвания по ценоразписа
на лабораторията.
Раздел II
Условия и ред за вземане на проби
Чл. 6. (1) Всяка проба за извършване на
лабораторни изпитвания се взема от определена партида храна.
(2) Преди вземане на пробата служителят
по чл. 2, ал. 1 идентифицира партидата храна
и извършва:
1. външен оглед на цялата партида, ако
това е възможно, или външен оглед на всички
достъпни части на партидата;
2. оценка за съответствието на партидата
с придружаващата я документация;
3. оценка на състоянието на опаковките
на храната;
4. органолептична преценка на храната – външен вид, цвят, мирис, консистенция,
наличие на примеси;
5. оценка на условията, при които се съхранява партидата.
(3) В Акта за вземане на проби се вписват
основанието, целта, видът и показателите, по
които пробата следва да бъде изпитана.
Чл. 7. (1) За целите на официалния контрол
се взема двойна лабораторна проба от храните, която трябва да бъде представителна за
партидата, с изключение на случаите, когато
методът за вземане на проби за лабораторно
изпитване за съответния замърсител/показател не е определен в приложимото европейско
и/или национално законодателство.
(2) Пробите се вземат по реда на Българските държавни стандарти (БДС) – БДС,
БДС EN, БДС EN ISO, БДС ISO, или по ред,
определен в приложимото към храни право
на Европейския съюз и българското законодателство.
(3) Количеството на пробата се определя
от целта, вида и показателите на изпитване.
Пробите се вземат в минималния размер за
извършване на лабораторните изпитвания
съгласно приложение № 1, освен ако със
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стандарт или в приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство
не е определено друго.
(4) В случаите, когато не е определен специален метод за вземане на проби по ал. 2,
при вземането на проби по ал. 1 се спазва
следната последователност:
1. вземат се точкови проби от различни
части на партидата съгласно изискванията на
приложение № 2, които след смесването им
формират обща проба;
2. от общата проба чрез смесване, размесване, разбъркване или хомогенизиране се
съставя средна проба;
3. получената средна проба се разделя на
две равни части, при което се получава двойна
лабораторна проба, изискваният размер за
която е посочен в приложение № 1.
Чл. 8. (1) При вземане на проби от храни
се използват прибори, инструменти и съдове,
които отговарят на изискванията, посочени
в приложение № 3.
(2) Проби от храни се вземат по начин, който
изключва допълнителното им замърсяване.
Чл. 9. (1) Взетите проби се опаковат и маркират по начин, който осигурява запазване
на тяхната идентичност.
(2) Взетите проби се поставят в еднократни
опаковки (контейнери, епруветки, бутилки,
пликове и др.) в зависимост от характера и
консистенцията на храната, както и от вида
на изпитването.
(3) Затварянето на еднократната опаковка на пробата се извършва по начин, който
гарантира валидността на пробата, запазването на целостта є, както и да не се допуска евентуалното є изтичане, разсипване и
разливане. На опаковката се поставя етикет,
който обхваща мястото на затваряне така, че
пробата да не може да бъде отворена, без да
се наруши неговата цялост.
(4) Информацията върху етикета на опакованите проби по ал. 3 се отбелязва по ясен
и четлив начин и съдържа:
1. номер и дата на издаване на Акта за
вземане на проби;
2. наименование на храната;
3. партиден номер и/или срок на трайност;
4. брой и количество на единиците на
пробата;
5. час на вземане на пробата – при бързоразвалящите се храни;
6. име и подпис на служителя по чл. 2,
ал. 1, взел пробата.
Чл. 10. (1) Повторно вземане на проби от
храни от една и съща партида се допуска,
когато:
1. количеството на взетата проба се окаже
недостатъчно за извършване на изпитването;
2. се налага извършване на повторно изпитване по искане на лабораторията;
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3. възникне необходимост от извършване
на допълнителни лабораторни изпитвания.
(2) Повторното вземане на проби се извършва при спазване на процедурата, следвана
при първото вземане на проби.
Чл. 11. В случаите по чл. 2, ал. 2, т. 6 проби
от храни може да бъдат транспортирани до
лабораторията от лицето, поискало изпитването, или от негов представител.
Раздел III
Ред за доставяне и приемане на пробите в
лабораторията
Чл. 12. (1) Взетите проби от храни за целите на официалния контрол се изследват в
официални лаборатории, които отговарят на
изискванията на чл. 51 от ЗУАХВ.
(2) Когато лабораториите в структурата на
БАБХ не разполагат с капацитет да извършат
всички лабораторни изпитвания за нуждите на
официалния контрол, изпълнителният директор на БАБХ може да определи за официална
друга лаборатория, която отговаря на критериите по чл. 37, параграфи 4 и 5 от Регламент
(EС) 2017/625 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния
контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането
на законодателството в областта на храните
и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение
към тях, здравето на растенията и продуктите
за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005,
(ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (EС)
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429
и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент
и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и
(ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви
98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/
ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО)
№ 882/2004 на Европейския парламент и на
Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО,
90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО
и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/EИО
на Съвета (ОВ, L 95 от 7.4.2017 г.) (Регламент
(ЕС) 2017/625) при спазване на правилата по
чл. 51, ал. 3 от ЗУАХВ.
Чл. 13. (1) Взетите проби храни се транспортират и представят на лабораторията от
служителите по чл. 2, ал. 1, отговорни за
вземането на пробата, или чрез ползване на
независими транспортни услуги от юридически лица, извършващи куриерска дейност,
които писмено гарантират, че ще изпълняват
изискванията на ал. 2, 3 и 4.
(2) Пробите от храни се транспортират
при спазване на температурния режим за
съхранение на храната, от която са взети, и по
начин, който осигурява запазване на тяхната
идентичност и целостта на опаковките им.
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(3) Проби от храни, за които има съмнение, че съдържат патогенни микроорганизми,
се транспортират по начин, който изключва
разпространението им.
(4) Времето за транспортиране на пробите
до лабораторията зависи от вида на изпитването, вписано в Акта за вземане на проби,
но не е допустимо да надхвърля 48 часа от
вземането им.
Чл. 14. (1) Представените в лабораторията проби се завеждат в дневник, в който се
вписват:
1. сигнатура на пробата;
2. дата и час на получаване на пробата;
3. номер на Акта за вземане на проби;
4. вид на храната;
5. партиден номер и/или срок на годност;
6. брой и количество на единиците на
пробата;
7. собственик на партидата и неговия адрес;
8. цел на изпитването;
9. вид и показатели за изпитване;
10. дата, на която е извършено вписването,
име и подпис на лицето, извършило вписването.
(2) Изпитването на проби от бързоразвалящи се храни и проби от храни, взети в
случаите по чл. 2, ал. 2, т. 1, 2 и 3, започва
незабавно.
(3) За постигане целта на изпитването
ръководителят на лабораторията може да
разшири обхвата, определен от служителя
по чл. 2, ал. 1, в Акта за вземане на проби.
Чл. 15. (1) В лабораторията се извършва
изпитване на едната част от постъпилата
лабораторна проба от храната. Втората част
от лабораторната проба се съхранява за контролна експертиза при ползване на правото
на второ експертно становище по чл. 35 от
Регламент (ЕС) 2017/625, като се съхранява
при условия, които осигуряват запазване на
състоянието, в което е получена, до изтичане
на срока по ал. 2 или приключване на административното производство при случаи на
оспорване на резултатите от първата проба.
(2) Когато в 14-дневен срок от връчване
на протокола от изпитването на служителя
по чл. 2, ал. 1, взел пробата, не е постъпило
писмено уведомление по чл. 18, ал. 2, втората
част от лабораторната проба се унищожава.
(3) В лабораторията по ал. 1 се води дневник за унищожаване на проби, който съдържа
следните данни:
1. областната дирекция по безопасност
на храните, чийто служител е взел пробата;
2. лабораторен код на пробата;
3. дата на постъпване в лабораторията;
4. вид на храната и количество на втората
част от пробата;
5. собственик на партидата;
6. номер и дата на протокола от изпитване;
7. начин на унищожаване;
8. име и подпис на отговорното лице.
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Раздел IV
Изготвяне на протокол от изпитване
Чл. 16. (1) Официалната лаборатория по
чл. 12, ал. 1 след извършване на лабораторно
изпитване на проби от храни изготвя протокол от изпитването, съдържащ резултатите
от изпитване и доп устимите норми, ако
съществуват такива в приложимото право
на Европейския съюз и българското законодателство.
(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя в 3
екземпляра, единият от които остава в лабораторията, а другите два се връчват на
служителя по чл. 2, ал. 1, взел пробата.
(3) Служителят по ал. 2 връчва единия
от екземплярите от протокола на бизнес
оператора, собственик на храната, или на
негов оправомощен представител не по-късно
от 5 работни дни от получаването им, като
датата на връчване се отбелязва на гърба и
на двата екземпляра.
Чл. 17. (1) Когато при лабораторното изпитване се установи, че храната не съответства на приложимото право на Европейския
съюз и/или на българското законодателство,
служителят по чл. 2, ал. 1, взел пробата, предприема коригиращи действия в съответствие
с приложимото право на Европейския съюз
и националното законодателство.
(2) Ин диви д уа л ни т е а дм инис т рат ивни
актове, издадени в случаите по ал. 1, могат
да се обжалват по реда на Административнопроцесуа лни я кодекс. Обжа лването не
спира изпълнението съгласно чл. 25, ал. 3
от ЗУАХВ.
Раздел V
Второ експертно становище
Чл. 18. (1) В срок до три работни дни от
получаване на протокола от изпитване бизнес
операторът има право на второ експертно
с та нови ще по ч л. 35 о т Регламен т (ЕС)
2017/625, за което подава писмено заявление
до изпълнителния директор на БАБХ.
(2) Изпълнителният директор на БАБХ
уведомява лабораторията, извършила изпитването, за постъпилото заявление за изготвяне
на второ експертно становище.
(3) Изпълнителният директор на БАБХ
със заповед определя комисия от служители
с подходяща квалификация, осъществяващи
официален контрол, различни от служителите, взели пробите, за изготвяне на второ
експер т но становище, основа ващо се на
преглед на документацията и проверка на
фактологията по вземането на пробите и
извършването на изпитването. Становището
се изготвя в три екземпляра – по един за
изпълнителния директор на БАБХ, бизнес
оператора и комисията.
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(4) Комисията по ал. 3 представя второто експертно становище на изпълнителния
директор на БАБХ и на бизнес оператора,
подал заявлението, в срок до 3 работни дни
от изготвянето му.
(5) До 3 работни дни от получаване на
второто експертно становище бизнес операторът може да го оспори писмено пред
изпълнителния директор на БАБХ.
(6) В 3-дневен срок от получаване на оспорването по ал. 5 изпълнителният директор
на БАБХ със заповед определя нова комисия
от служители с подходяща квалификация,
осъществяващи официален контрол, различни
от определените служители по ал. 3 и различни от служителите, взели пробите, която
да извърши нов преглед на документацията
и проверка на фактологията по вземането
на пробите и извършването на изпитването.
(7) Когато в хода на работата си комисията
по ал. 6 прецени, че за изясняване на обстоятелствата по оспорването е необходимо да
се извърши повторно лабораторно изпитване,
то се извършва в лаборатория, определена
от изпълнителния директор на БАБХ, при
спазване на изискванията по чл. 29, ал. 4
от ЗУАХВ.
(8) Комисията по ал. 6 изготвя становище с резултатите от проверката, към което
прилага протокола с резултатите от повторното лабораторно изпитване. Становището
се представя на изпълнителния директор на
БАБХ за одобрение.
(9) Одобреното становище се изпраща на
бизнес оператора.
(10) Становището по ал. 8 е окончателно
и не подлежи на оспорване.
(11) Всички разходи, свързани с оспорването на второто експертно становище,
са за сметка на бизнес оператора, подал
заявлението.
Чл. 19. Второто експертно становище се
изготвя при спазване на изискванията на
чл. 35 от Регламент (ЕС) 2017/625.
Чл. 20. Бизнес операторът – собственик
на храната, е отговорен за правилното є
съхранение до получаване на второто експертно становище.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Бързоразвалящи се храни“ са храни,
които след кратък период от време могат
да представляват непосредствена опасност
за човешкото здраве и след крайната дата
на „срока на годност“ не отговарят на изискванията за безопасност в съответствие с
чл. 14, параграфи 2 – 5 от Регламент (ЕО)
№ 178/2002 на Европейския парламент и на
Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване
на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за
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създаване на Европейски орган за безопасност
на храните и за определяне на процедури
относно безопасността на храните.
2. „Двойна лабораторна проба“ е пробата,
която постъпва в лабораторията за лабораторно изпитване; тя представлява средната
проба, разделена на две равни части; всяка
част е в минималното количество, необходимо за лабораторното изпитване, определено
в приложение № 1.
3. „Независими транспортни услуги“ са
транспортни услуги, извършвани от физически
и юридически лица, които не са обвързани
финансово и/или правно с пробата и/или
с резултата от извършеното лабораторно
изпитване.
4. „Обща проба“ е част от партида, подбрана
от общата съвкупност на храната; тя се състои
от отделни точкови проби, представляващи
потребителски опаковки или представителни количества при непакетираните храни,
уточнени като единица мярка за съответните
видове храни (брой, маса, обем, екземпляри).
5. „Партида“ е група търговски единици
от дадена храна, създадени, произведени или
опаковани при практически едни и същи
условия.
6. „Проба“ е определено количество храна
(брой опаковки, маса, обем, екземпляри),
подбрано от партидата и предназначено за
извършване на лабораторни изпитвания по
реда на глава IV от Регламент (EС) 2017/625.
7. „Размер (големина) на партидата“ е количеството є, изразено чрез масата (обема)
на храната при непакетирани храни или брой
единични потребителски или транспортни
опаковки при пакетираните храни.
8. „Средна проба“ е част от обща проба,
взета след подходящо смесване, размесване,
разбъркване или хомогенизиране; тя отразява
обективно състоянието на цялата партида;
при нехомогенна продукция средната проба
отразява пропорционално съотношенията на
съставните є части.
9. „Точкова проба“ е количество или съставна единица, взето/взета от едно място от
партидата или подпартидата, което е избрано
на случаен принцип.
Заключителни разпоредби
§ 2 . Нар ед бат а с е и з да ва н а о снование чл. 50, ал. 3 от Закона за управление на
агрохранителната верига и отменя Наредба
№ 22 от 2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни (ДВ, бр. 93 от 2003 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.
§ 4. Наредбата влиза в сила в 14-дневен
срок от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

Приложение № 1
към чл. 7, ал. 3
Минимални количества за едната част от
двойна лабораторна проба от храна по видове
лабораторни изпитвания
Минимално
количество
в g или сm 3

Вид на изпитването
Микробиологично (бактериологично, микологично)

250

Паразитологично

250

Химично

300

Токсикологично

500

Радиологично

1000

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 4
Изисквания към техниката на вземане на
проби от храни
1. Точкови проби от течни хомогенни
храни или течни хетерогенни маси, вк л.
такива, образуващи емулсии (мляко, боза,
растителни масла, емулсионни напитки и
др.), се вземат след хомогенизиране на течността чрез многократно разбъркване и/или
разклащане на съда.
2. Точ кови п роби о т х ра н и с т върда,
полутвърда, пастообразна или мажеща се
консистенция се вземат от различни нива,
най-малко от 10 места на опаковката (на повърхността, във вътрешността, около дъното
и стените), с подходящ инструментариум.
3. Точкови проби от храни с прахообразна,
гранулоподобна или зърнеста консистенция
и/или в насипно състояние се вземат по
начина, описан в т. 2.
4. Точкови проби от плодове и зеленчуци, както и от яйца се вземат като отделни
бройки (екземпляри) от различни места на
транспортната опаковка.
5. Точкови проби от храни с нееднородна,
нехомогенна консистенция (готови ястия,
туршии и др.) се вземат по начина, описан
в т. 2, като в общата, средната и в пробата
за лабораторно изпитване се запазват съотношения на компонентите, аналогични на
съотношенията им в храната.
6. Проби от храни, разфасовани на дребно
или опаковани в неделими херметични или
други потребителски опаковки (до 2 kg), се
вземат цели, без да се нарушава целостта
на разфасовката, екземпляра или потребителската опаковка.
7. Точкови проби от храни в опаковки
с тегло над 2 кg се вземат по съответния
начин, посочен в т. 1 – 6, в количествата по
приложение № 1, като опаковките се отварят
на място. Когато храните са поставени в
херметични опаковки и са обработени тер-
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мично, за извършване на микробиологично
изпитване се взема цялата опаковка, без да
се нарушава нейната цялост.
Приложение № 3
към чл. 8
Изисквания към приборите, съдовете и ин
струментите за вземане на проби от храни
Приборите, инструментите и съдовете,
които се използват при вземане на проби от
храни, трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са изработени от инертни в химическо отношение материали с антикорозионни
свойства, устойчиви на въздействието на
киселини, основи, алкохоли, дезинфекционни
средства и други химически вещества, както
и на високи и ниски температури.
2. Да не отделят вещества, влияещи върху
химическия състав на храната, действащи антисептично или променящи органолептичните
показатели на храната.
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3. Да осигуряват условия на съхранение,
аналогични на изискващите се за конкретния
вид храна, и да изолират от допълнителни физични, химични и механични влияния – въздух, светлина, влажност, температура и др.
4. Да не създават условия за допълнително
размножаване на бактерии, микроскопични
гъбички и други и за продукция на техни
токсини.
5. Да изолират храната в достатъчна степен
от възможности за вторично биологично и
химично замърсяване.
6. Да са здрави и да осигуряват запазването на целостта на пробата, както и да не
допускат евентуалното є изтичане, разсипване и разливане.
7. Да са свободни от механични замърсявания, добре подсушени, а в зависимост от
предназначението на пробата – химически
чисти или стерилни.
7416

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИК АТА
ЗАПОВЕД № Е-РД-16-594
от 6 октомври 2020 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства във връзка
с § 88 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от
2020 г.) нареждам:
1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за проучване на
скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) в площ „Марго“ с размер
2,3 кв. км, разположена в землищата на селата
Царевец и Горна Бешовица, община Мездра,
област Враца, с координати на граничните точки – приложение № 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 2 години от датата на влизане в сила на договора
за проучване.
3. Определ ям изиск вани я за минима лни
управленски и финансови възможности, които
да притежават кандидатите за допускането им
до участие в конкурса – приложение № 2 към
настоящата заповед.
4. Определям срок за провеждане на конкурса: до 90 дни от датата на обнародване на
заповедта в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17,30 ч. на 14-ия ден от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Конкурсните документи се получават в стая 807
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица № 8, тел.: 02/9263 210, 02/9263
136, след представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 500 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421
01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното
нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „Марго“;
в документа се посочва и името на кандидата,
в полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17,30 ч. на 30-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“. Кандидатите подават в деловодството

на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица № 8, писмено заявление за участие
в конкурса и приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство и
конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за подземните богатства,
одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.
Таксата се внася по сметка на Министерството
на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000
1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: „Такса
за участие в конкурс за площ „Марго“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 1000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса, по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG75 BNBG
9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ.
В платежното нареждане следва да бъде записано: „Депозит за участие в конкурс за площ
„Марго“. Същото се прилага към заявлението
за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите: до
17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“. Допуснатите до участие
в конкурса кандидати подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София,
ул. Триадица № 8, оферта, изготвена съгласно
изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта ще
осъществявам лично.
10. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и на интернет страницата на Министерството на енергетиката.
11. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
Приложение № 1
към т. 1
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Марго“
Координатна система БГС 2005, зона 35
№

Х (m)

Y (m)

1.

4787859

240156

2.

4787829

240811

3.

4787531

241643

4.

4786291

241587

5.

4786305

241287

6.

4786134

241079

7.

4786180

240080
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Приложение № 2
към т. 3

Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Кандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да
представи поне две препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 3 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи декларация за липса на обстоятелствата
по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица, при условие че декларира,
че ще използва ресурсите им при изпълнение на
проекта и представи декларация от третото лице,
че ще предостави на разположение на кандидата
възможностите си за изпълнение на дейностите
по проучване на скалнооблицовъчни материали
в площ „Марго“, както и декларация от третото
лице, че за същото не са налични обстоятелствата
по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка
с § 1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
100 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по проучване на скалнооблицовъчни материали
в площ „Марго“;
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи писмо-намерение от банкова или друга финансова институция, че ще му бъдат предоставени
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необходимите финансови ресурси за изпълнение на
дейностите по проучване на скалнооблицовъчни
материали в площ „Марго“; кандидатът, а когато
същият е обединение – всички участници в него,
да представи/ят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Кандидатът може да използва ресурсите на
други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за проучване, при условие
че докаже, че ще има на свое разположение
тези ресурси. При условие че кандидатът ползва
ресурсите на други физически или юридически лица, за да докаже минимални финансови
възможности, същите следва да представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2
от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с § 1
от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
7419

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-8
от 4 август 2020 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗKH),
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-316/3.06.2020 г.,
становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗKH, отразено в т. 14 на
протокол № 85 от заседание, състояло се на
25.06.2020 г., назначен със Заповед № РД-09-692
от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от
10.01.2020 г. и Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Успение Богородично“, VПИ-XXXVI, пл. № 224, кв. 8 по
плана на с. Слаковци, община Брезник, област
Перник, с класификация на архитектурно-строителна и художествена единична недвижима
културна ценност от Възраждането и с категория
„национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност попада в обхвата на имот
с УПИ XXXVI, пл. № 224, кв. 8 по плана на
с. Слаковци, община Брезник, област Перник.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона, т ъй като устройствената среда е вече
изградена, а самият имот на църквата действа
като охранителна зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност – изисква се консервация, реставрация
и експониране на храма и на елементите с ху-
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дожествена стойност, както и на елементите
на обзавеждането, в това число префугиране
на фаса д н и т е зи дове с хороса нов ра з т вор,
консервация и реставрация на камбанарията,
консервация и реставрация на иконостаса и на
иконите, консервация и реставрация на стенописите, консервация и реставрация на входните
врати, консервация и реставрация на дюшемето,
ограждане на имота с ограда, благоустрояване
на имота на храма, изграждане на дренажна
система в границите на имота, благоустрояване
на подхода към храма, поставяне на информационна табела. Допуска се отоплението на храма
да се извършва с уреди, които не отделят във
въздуха сажди и твърди частици и не могат
да увредят целостта на стенописите или други
обекти с художествена стойност. При монтиране
на цялостна инсталация тя да се изпълни по
начин, който не е в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи на
възприемането на елементите с такава стойност.
Допуска се допълващо застрояване в рамките
на имота, което не нарушава възприемането на
църквата и не възпрепятства експонирането є.
То следва да е едноетажно, ограничено функционално единствено за църковно-просветни
и ритуални нужди, както и за жилище на свещеника. Всички намеси се доказват с проекти,
съгласувани по реда на действащата нормативна
уредба. Не се допуска ново изписване на храма.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал
за обекта по т. 1, приложение към настоящата
заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство. Достъпът до
него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от
ЗKH към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗKH.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (AПK) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от AПK, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
AПK пред Административния съд – София-град,
в едномесечен срок от поставянето на съобщение
на интернет страницата на Министерството на
културата.
За министър:
Ам. Гешева
7498
ЗАПОВЕД № РД-9Р-9
от 4 август 2020 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗKH),
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на минис-
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търа на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-316/3.06.2020 г.,
становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗKH, отразено в т. 13 на
протокол № 85 от заседание, състояло се на
25.06.2020 г., назначен със Заповед № РД-09-692
от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от
10.01.2020 г. и Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Света Троица“
с камбанария, идентификатори 38203.501.174.1,
38203.501.174.3 и 38203.501.174.4 по KKKP на
с. Конаре, община Гурково, област Стара Загора,
одобрен със Заповед № РД-18-40 от 28.06.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с класификация на архитектурно-строителна и художествена единична недвижима културна ценност
от Възраждането и с категория „национално
значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност попада в обхвата на
имот с идентификатор 38203.501.174 по KKKP на
с. Конаре, община Гурково, област Стара Загора,
одобрени със Заповед № РД-18-40 от 28.06.2010 г.
на изпълнителния директор на АГКК.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона, т ъй като устройствената среда е вече
изградена, а самият имот на църквата действа
като охранителна зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност – изисква се консервация и реставрация на храма и съставните му елементи, в това
число консервация и реставрация на стените,
подпокривния корниз и покрива на храма, консервация и реставрация на прозоречната дограма,
консервация и реставрация на входните врати,
реставрация на навеса, реставрация на дървената
стълба към емпория, консервация и реставрация
на иконостаса и иконите, структурно укрепване
на мазилката, локално укрепване и почистване
на живописния слой, благоустрояване на двора,
в това число уеднаквяване на оградния зид,
консервация и реставрация на камбанарията.
Не се допуска неправомерно премахване на
съществуващи дървесни видове, засадени през
1935 г. При необходимост, въз основа на експертна оценка, да се извърши подмяна по място
и вид. Допускат се нови функции в границите
на имота, които да са свързани с храма. Допуска се ново строителство на съществуващото
строително петно, което да не възпрепятства
експонирането на обекта, с жилищна функция
или свързана с дейностите на храма.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
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3. Пълният текстови и графичен материал
за обекта по т. 1, приложение към настоящата
заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство. Достъпът до
него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от
ЗKH към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗKH.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (AПK) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от AПK, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
AПK пред Административния съд – София-град,
в едномесечен срок от поставянето на съобщение
на интернет страницата на Министерството на
културата.
За министър:
Ам. Гешева
7499
ЗАПОВЕД № РД-9Р-10
от 4 август 2020 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-316/3.06.2020 г.,
становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 11 на
протокол № 85 от заседание, състояло се на
25.06.2020 г., назначен със Заповед № РД-09-692
от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от
10.01.2020 г. и Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Света Параскева“, кв. 12, II-206, пл. № 206 по плана на
с. Гайтанево, община Горна Малина, с класификация на архитектурно-строителна и художествена единична недвижима културна ценност от
Възраждането и с категория „местно значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност попада в обхвата на УПИ
II-206, кв. 12, по плана на с. Гайтанево, община
Горна Малина, Софийска област, одобрен със
Заповед № 3318 от 14.12.1927 г.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона, т ъй като устройствената среда е вече
изградена, а самият имот на църквата действа
като охранителна зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност – изисква се консервация и реставрация на храма и съставните му елементи, в това
число сваляне на измазванията по фасадите
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и разкриване на първообраза на храма. Да се
направят разкривки за автентичния цвят. Възстановяване на оригиналното оформление на
цокъла, консервация и реставрация на прозоречната дограма, консервация и реставрация на
входните врати, консервация и реставрация на
носещата конструкция на екзонартекса, консервация и реставрация на иконостаса и иконите,
структурно укрепване на мазилката, локално
укрепване и почистване на живописния слой,
укрепване на подкожушвания и разрушения
по грунда и живописния слой, състоянието на
вътрешната страна на оградната плоскост на
балкона – изцяло протрити долна и горна профилирана част и частично останалата повърхност.
Изисква се благоустрояване на двора, консервация и реставрация на оградния зид, както и
на входната порта. Допуска се преустройство
на жилищната сграда на свещеника, запазвайки
съществуващото строително петно. То следва да
е едноетажно и да не пречи на експонирането
на храма. Допуска се обособяване на вход откъм
гробищния парк. Допускат се нови функции в
границите на имота, които да са свързани с
храма. Допуска се ново строителство, което да
не възпрепятства експонирането на обекта, с
жилищна функция или свързана с дейностите
на храма.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал
за обекта по т. 1, приложение към настоящата
заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство. Достъпът до
него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в едномесечен срок от поставянето на съобщение
на интернет страницата на Министерството на
културата.
За министър:
Ам. Гешева
7500
ЗАПОВЕД № РД-9Р-11
от 4 август 2020 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-316/3.06.2020 г.,
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становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 7 на
протокол № 85 от заседание, състояло се на
25.06.2020 г., назначен със Заповед № РД-09-692
от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от
10.01.2020 г. и Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Свети Архангел Михаил“, идентификатор 68134.8270.146.1 по
КККР на с. Сеславци, Столична община, област
София, с класификация на архитектурно-строителна и художествена единична недвижима
културна ценност от късното Средновековие и
с категория „национално значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност е в границите на имот
№ 68134.8270.146.1 от действащ кадастрален план
на с. Сеславци, Заповед за одобрение № РД-1861 от 27.09.2010 г.
1.1.1.2. Не се предлага охранителна зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна
ценност – да се изготви спешна експертиза за
състоянието на каменните зидове и дървени
конструкции на храма, въз основа на която да
се изготви проект за аварийни консервационни
намеси. При необходимост се допуска изграждане
на дренажна система в имота на храма за отвеждане на дъждовните води. Сондаж за заличена
стенописна украса от първия живописен слой
в интериора на храма. При наличие на такива
се изисква сваляне на втория живописен слой,
КРР на първия и експониране. Възстановяване
на променени автентични характеристики – премахване на елементи от иконостаса, които не
са част от автентичния му облик; връщане на
рипидата с изображения на Йоан Богослов на
мястото є на иконостаса, възстановяване на
автентични липсващи елементи на иконостаса
по съхранен снимков материал; за липсващите
елементи, за които няма достатъчни сведения, се
допуска изработване на нови, при съобразяване
с художествените характеристики на иконостаса.
Да се изготви конструктивно становище за възможността за връщане на оригиналното покривно
покритие от турски керемиди, препокриване на
храма с турски керемиди. Обработката на стрехите да изключи поставянето на улуци, каквито
не са били характерни за периода на изграждане на обекта. След премахване на по-късни
настилки от керамични плочи да се възстанови
целостта на каменната и дървената настилка в
интериора. Подмяна на по-късно поставената
плътна метална врата на входа на храма с такава, съобразена с архитектурно-художествените
му качества. КРР и експониране на храма и
на елементите с архитектурна и художествена
стойност: иконостас, стенописи, църковна утвар,
дървени врати, дограма, каменна и дървена настилка в наос и олтар, дървени колони и таван,
каменен свещник, овчарска дърворезба и пр.
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Преработване на цялата ел. мрежа в интериора
на храма. Да се изпълни по начин, който не е в
разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не пречи на възприемането на
елементите с такава стойност. Премахване на
съвременни осветителни тела от интериора на
храма. Допуска се поставяне на нови осветителни
тела – полилеи, при условие че са съобразени
с архитектурно-художествения облик на храма.
Допуска се подмяна на наличното обзавеждане
в храма (маси, столове, пейки) с ново с единен
характер при съобразяване с архитект у рнох удожествени я облик на храма. Допуска се
използване на източната част от преддверието
за складови нужди при преработване на съществуващата преграда в стилистиката на храма. Не
се допускат нови погребения в непосредствена
близост до храма. Премахване на елементи от
електрическата система, закачени по фасадите.
Отоплението на храма да се извършва с уреди,
които не отделят във въздуха сажди и твърди
частици и не могат да увредят целостта на
стенописите или други обекти с художествена
стойност. При монтиране на цялостна инсталация тя да се изпълни по начин, който не е в
разрез с архитектурно-художествените качества
на храма и не пречи на възприемането на елементите с такава стойност. Допуска се палене
на свещи само от чист пчелен восък. Местата
за палене на свещи да се обособят в западната част на преддверието. КРР на камбаните.
Допуска се преработване на съществуващата
камбанария или изграждане на нова на нейното
място, нейният облик следва да бъде съобразен
с арх итект у рно-х удожествените качества на
храма. КРР на каменен ограден зид. Допуска се
поставяне на ажурна, метална горна част, както
и подмяна на съществуващата метална порта,
при спазване на единен облик и съобразяване
с архитектурно-художествения облик на храма.
КРР на старинните надгробни паметници и
металните им огради. КРР и експониране на
разхвърляните из храмовия имот каменни надгробни знаци. Благоустрояване на средата на
храма, почистване на саморасла растителност,
изграждане на нови плочници при съобразяване
с характеристиките на храма и неговата среда,
както и засаждане на нова растителност – характерна за района. Преработване на външния
облик на по-късно пристроената кухня спрямо
стилистиката на храма. Поставяне на художествено и функционално осветление в имота на
храма, което не е закрепено за самия обект и
не пречи на неговото свободно възприемане. С
цел даване възможност за нови погребения в
храмовия имот се допуска разширяването му.
Допуска се допълващо застрояване, което не
нарушава възприемането на църквата и не възпрепятства експонирането є. То следва да е едноетажно, ограничено функционално за нуждите
на храма. Външният му облик да бъде съобразен
с архитектурно-художествените особености на
храма и цялостния архитектурно-строителен
период на околното застрояване. То следва да
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бъде разположено в северната част на имота.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал
за обекта по т. 1, приложение към настоящата
заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство. Достъпът до
него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в едномесечен срок от поставянето на съобщение
на интернет страницата на Министерството на
културата.
За министър:
Ам. Гешева
7501
ЗАПОВЕД № РД-9Р-12
от 4 август 2020 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 3 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното
наследс т во (ЗК Н), За повед № РД- 09-268 о т
19.05.2017 г. на министъра на културата, предложение на директора на НИНКН с наш вх. № 3300-316/3.06.2020 г. и № 33-00-316/25.06.2020 г.,
с т а нови ще на С пец иа л изи ра н и я експер т ен
съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 3
на протокол № 85 от заседание, състояло се на
25.06.2020 г., назначен със Заповед № РД-09-692
от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от
10.01.2020 г. и Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Актуализирам статута и наименованието
на обект „А нтична крепост – Крепча кале“,
с. Кардам, югозападно 5 к м (ДВ, бр. 58 от
1969 г.), както следва:
1.1. „ А н т и ч на и с р ед новековна к р епо с т
(„Джин кале“, „Крепча кале“)“, намиращ се в
землището на с. Крепча, община Опака, област
Търговище, с класификация на археологическа
единична недвижима културна ценност и с категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Границите на недвижимата културна ценност по КККР съвпадат с границите на
полигон, определен от 12 точки, както следва:
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Координатен регистър на проектните
гранични точки
Координатна система БГС – 2005 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4814636.31

549530.18

2.

4814634.49

549565.42

3.

4814607.76

549587.80

4.

4814563.04

549601.14

5.

4814511.05

549596.37

6.

4814471.65

549614.72

7.

4814422.12

549651.03

8.

4814396.08

549589.14

9.

4814375.55

549517.12

10.

4814494.00

549501.73

11.

4814543.40

549488.75

12.
4814608.34
549501.60
Забележка. В площта, определена от полигона,
са включени всички данни за наличие на археологически структури, съоръжения и следи от
функционирането и използването на крепостта
след допълнителни консултации с научния ръководител на теренните издирвания през 2009 – 2010 г.
1.2.1.2. Териториални ят обхват на недвижимата културна ценност по КККР и ГСП от
2011 г. на ТП ДЛС „Черни Лом“ – гр. Попово,
обхваща части от поземлени имоти с идентификатори 39671.29.8 и 39671.29.7 по КККР на
землището на с. Крепча, община Опака; вид
територия – „Горска“, държавна частна собственост, начин на трайно ползване (НТП) – „Друг
вид дървопроизводителна гора“. По ГСП от
2011 г. на ТП ДЛС „Черни Лом“ в териториалния обхват на недвижимата културна ценност
попадат част от подотдел 59 „б“ (вид територия:
горско стопанство, вид подотдел: издънково
наса ж дение, собственост: държавна частна,
предназначение: дървопроизв. и средообр.), част
от подотдел 59 „в“ (вид територия: горско стопанство, вид подотдел: издънково насаждение,
собственост: държавна частна, предназначение:
дървопроизв. и средообр.) и част от подотдел
60 „а“ (вид територия: горско стопанство, вид
подотдел: издънково насаждение, собственост:
държавна частна, предназначение: дървопроизв.
и средообр.), с обща площ 25,482 дка.
1.2.1.3. Поради отсъствието на данни за наличие на археологически структури, свързани с
недвижимата културна ценност извън полигона,
описващ границите є, не се предлага определяне
на охранителна зона за обекта.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Територията на недвижимата културна ценност – определя се като територия
за археологическо и геофизическо проучване,
консервация, реставрация, експониране и социализация на архитекту рно-археологически
структури. Забраняват се всякакви строителни дейности с изключение на изграждане на
инфраструктура, свързана със защитата и/или
експонирането на археологическите недвижими
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културни ценности, или за минимално необходимото бъдещо благоустрояване и осигуряване на
достъп и обслужване на посетителите – подход
към обекта, навеси, беседки, погледни площадки,
пътеки и парапети, художествено и функционално осветление, експозиционни информационни
табла, площадки за почивка. Работите, свързани
със социализацията на недвижимата културна
ценност, нарушаващи целостта на земния пласт,
се извършват задължително под ръководството
на археолог като спасителни археологически
проучвания при условията на чл. 161 от Закона
за културното наследство. Цитираните дейности
и всяка инвестиционна инициатива за намеса в
територията на недвижимата културна ценност
се съгласуват с Министерството на културата
по реда на чл. 83 и 84 от Закона за културното
наследство на основание чл. 14, ал. 1, т. 13 от
същия закон, с РДГ – Шумен, и ТП ДЛС „Черни
Лом“ – гр. Попово, както и с РИОСВ – Шумен.
На територията на недвижимата културна ценност се прилагат дейностите и мероприятията,
предвидени в действащия ГСП от 2011 г. на
ТП ДЛС „Черни Лом“ – гр. Попово. Забранява
се залесяването на нова дървесна растителност. Работите, предвидени в ГСП, свързани
с нарушаване на земния пласт, се извършват
задължително в присъствието на археолог при
стриктно спазване на неговите указания и на
разпоредбата на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство. В такива случаи ТП ДЛС
„Черни Лом“ предварително уведомява Регионалния исторически музей – Търговище, с цел
осигуряване на наблюдение. За извършване на
теренни проучвания и консервация на археологически ценности следва да се учреди право
на ползване върху поземлени имоти в горски
територии, а в случаи на изграждане на съоръжения и обекти за реставрация и адаптация
на недвижими културни ценности се учредява
право на строеж върху поземлени имоти в горски
територии без промяна на предназначението на
територията по реда на глава трета, раздел IV
от Закона за горите. Когато при провеждане на
археологически проучвания се налага почистване на терена от горскодървесна растителност и
сечта не е предвидена в горскостопанския план,
ТП ДЛС „Черни Лом“ прави предложение за
промяна в плана, като изготвя план-извлечение
и го представя за одобрение в РДГ – гр. Шумен,
по реда на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в
горите във връзка с чл. 105, т. 2 от Закона за
горите. Забранява се бивакуване, къмпингуване,
както и паленето на огън. Забранява се използването на териториите, включени в границите
на недвижимата културна ценност, за депа за
всякакъв вид отпадъци. Забранява се изграждане
на базови станции и ретранслатори на мобилни
и тв оператори. Забранява се изграждането на
ветрогенераторни и фотоволтаични паркове и
площадки и др. Забранява се откриването на
кариери за добив на подземни богатства.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
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3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1.1, приложение към настоящата
заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство. Достъпът до
него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в едномесечен срок от поставянето на съобщение
на интернет страницата на Министерството на
културата.
За министър:
Ам. Гешева
7502
ЗАПОВЕД № РД-9Р-13
от 6 август 2020 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-316/3.06.2020 г.,
становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 8 на
протокол № 85 от заседание, състояло се на
25.06.2020 г., назначен със Заповед № РД-09-692
от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед № РД-09-27 от
10.01.2020 г. и Заповед № РД-09-319 от 2.06.2020 г.
на министъра на културата, нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Свети Георги“, УПИ XIII, 188, кв. 3 по плана на с. Сопица,
община Брезник, област Перник, с класификация на архитектурно-строителна и художествена единична недвижима културна ценност от
Възраждането и с категория „местно значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност е в границите на урегулирания поземлен имот (УПИ) XIII, 188, кв. 3 по
регулационния план на с. Сопица, одобрен със
заповед за утвърдена улична и дворна регулация
№ 100 от 28.03.1991 г. с площ на урегулиран
поземлен имот 2080 кв. м по скица: улица с
осови точки 19-21-22-24-25-26; УПИ XII-327, край
на регулацията, заедно с построената в имота
сграда на църквата със застроена площ 69 кв. м.
1.1.1.2. Не се предлага охранителна зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна ценност – изисква се КРР и експониране на
храма и на елементите с архитектурна и худо-
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жествена стойност: иконостас, двери, стасиди,
владишки трон, издялани надписи по фасадите, издялан кръст в средата на пода на храма,
масивни дървени врати. Отоплението на храма
да се извършва с уреди, които не отделят във
въздуха сажди и твърди частици и не могат да
увредят целостта на живописта по иконостаса.
При монтиране на цялостна инсталация тя да
се изпълни по начин, който не е в разрез с архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите с
такава стойност. Изисква се ремонт и благоустрояване на подхода към храма с постоянна
нас т и л к а. Изиск ва се под д ърж а не в добро
състояние на паянтовата дървена постройка за
курбани. Допуска се палене на свещи само от
чист пчелен восък. Допуска се изграждането
на ограда на имота, като обликът є трябва да
бъде съобразен с художествено-архитектурните
особености на храма. Допуска се монтиране на
отоплителна инсталация, при условие тя да се
изпълни по начин, който не е в разрез с архитектурно-художествените качества на храма и не
пречи на възприемането на елементите с такава
стойност. Не се допуска поставянето на допълнителни предмети и принадлежности (перденца,
нова утвар, цветя, покривки, постери и пр.) в
интериора на храма и по иконостаса. Допуска
се допълващо застрояване, което не нарушава
възприемането на църквата и не възпрепятства
експонирането є. То следва да е едноетажно,
ограничено функционално за нуждите на храма.
Като подходящо място се посочва източната
част на имота. Допуска се КРР и експониране на
камбанарията и поддържане в добро състояние.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал
за обекта по т. 1, приложение към настоящата
заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство. Достъпът до
него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в едномесечен срок от поставянето на съобщение
на интернет страницата на Министерството на
културата.
За министър:
Ам. Гешева
7503
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-09-2703
от 6 октомври 2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 105, ал. 1 от Наредбата за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано
предложение на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-2287 от 11.09.2020 г., утвърждавам частните училища, които се включват
в системата на държавно финансиране, както
следва:
№

1.

Наименование на
частната детска
градина/училище

Насе- Общи- Област
лено
на
място

Частно основно учи- Плов- Пловл и щ е „ Б ъ д е щ е“ – див
див
ЕООД

Пловдив

2. Частна езикова гим- Плов- Пловназия „Стоян Сари- див
див
ев“ – ЕООД

Пловдив

3.

Частно основно учи- Варна Варна
лище „Монтесори“

Варна

4.

Частно средно учили- София Сто- Софияще „Рьорих“ – ЕООД
лична град

5.

Частно основно учи- София Сто- Софиялище „Джани Родалична град
ри“ – ЕООД

Предоставянето на средства от държавния
бюджет за посочените в списъка частни училища
започва от бюджетната 2021 година.
Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на А дминист ративнопроцесуа лни я кодекс в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
Министър:
Кр. Вълчев
7397
ЗАПОВЕД № РД-09-2704
от 6 октомври 2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 105, ал. 2 от Наредбата за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение в протокол от 30.09.2020 г. на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2287 от 11.09.2020 г. на министъра на
образованието и науката, отказвам на Частно
начално у чилище „Канадско мече“ – ЕООД,
гр. София, да бъде включено в системата на
държавно финансиране.
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Мотиви: Училището не е отстранило констатираните несъответствия с нормативната уредба
в срока, посочен в писмо № 0607-308/21.09.2020 г.
От същото е постъпил отказ за кандидатстване.
Заповед та да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
Министър:
Кр. Вълчев
7398
ЗАПОВЕД № РД-09-2707
от 6 октомври 2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 105, ал. 2 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение в протокол от 30.09.2020 г. на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-2287
от 11.09.2020 г. на министъра на образованието
и науката, отказвам на Частна детска градина
„Сияние“ – ООД, гр. София, да бъде включена
в системата на държавно финансиране.
Мотиви: Детската градина не е отстранила
констатираните несъответствия с нормативната уредба в срока, посочен в писмо № 0607308/23.09.2020 г. От същата е постъпил отказ за
кандидатстване.
Заповед та да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда
на А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
Министър:
Кр. Вълчев
7399
ЗАПОВЕД № РД-09-2709
от 6 октомври 2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 104, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 105, ал. 2 от Наредбата за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение в протокол от 30.09.2020 г. на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-2287 от 11.09.2020 г. на министъра на
образованието и науката, отказвам на Частна
детска градина „Малки стъпки – Литъл Степс“,
гр. София, да бъде включена в системата на
държавно финансиране.
Мотиви: Детската градина не е отстранила
констатираните несъответствия с нормативната уредба в срока, посочен в писмо № 0607309/23.09.2020 г. От същата е постъпил отказ за
кандидатстване.
Заповед та да се обнародва в „Държавен
вестник“.
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Заповедта подлежи на обжалване по реда
на А дминист ративнопроцесуа лни я кодекс в
14-дневен срок от обнародването є в „Държавен
вестник“.
Министър:
Кр. Вълчев
7400

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-771
от 24 септември 2020 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 42,
ал. 1, чл. 41, т. 3 и 2 от Закона за защитените
територии (ЗЗТ) във връзка с предложения на
Община Белене с вх. № 08-00-3669/4.10.2012 г.
и вх. № 08-00-268/27.01.2016 г. на МОСВ, Изпълнителна агенция по горите с вх. № 08-00268/6.12.2012 г. на МОСВ, Министерство на
енергетиката с вх. № 04-00-1694/18.07.2016 г. на
„НЕК“ – ЕАД, с вх. № 04-00-1694/24.09.2019 г. и
вх. № 04-00-1694/4.12.2019 г. на МОСВ и стартирана с писмо с изх. № 04-00-1694 от 2.09.2016 г.
от Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) процедура за:
Намаляване и увеличаване на площта на
Природен парк (ПП) „Персина“ в землищата
на гр. Белене, община Белене, област Плевен,
и гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, обявен със Заповед № РД-684 от
4.12.2000 г. на министъра на околната среда и
водите (МОСВ) (ДВ, бр. 105 от 2000 г.), и предвид
решение, описано в протокол от 1.07.2020 г. на
комисия, назначена по реда на чл. 38, ал. 1 и 2
от ЗЗТ със Заповед № РД-477 от 26.06.2020 г. на
министъра на околната среда и водите, която е
разгледала предложенията на Община Белене,
МЕ, ИАГ и НЕК, представените обосновки и
друга документация:
1. Нама л явам с 2055,098 дка п лощ та на
Природен парк „Персина“ посредством изключване на поземлени имоти с идентификатори
03366.604.1, 03366.604.2, 03366.604.3, 03366.171.8,
03366.171.10, 03366.172.10, 03366.172.11, 03366.176.26,
03366.177.39, 03366.178.32 по кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР) за землището
на град Белене, ЕК АТТЕ 03366, община Белене,
област Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-59
от 24.09.2007 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
представляващи част от площадка на АЕЦ „Белене“ и обслужваща я инфраструктура, поради
липса на консервационна значимост, както и
липса на растителни, животински видове и
природни местообитания, предмет на опазване
в границата на природния парк, вкл. забележителни ландшафти, заливни гори и влажни зони.
2. Увеличавам с 614,144 дка площта на Природен парк „Персина“ посредством включване
на поземлен имот с идентификатор 65766.500.1
по КККР за землището на гр. Свищов, ЕК АТТЕ
65766, община Свищов, област Велико Търново,
одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.02.2009 г.
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на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, представляващ
остров Предел, притежаващ консервационна
значимост, обуславяща се от наличието на заливаеми върбово-тополови гори, и предоставящ
важно място за почивка и ловуване на морски
орел (Haliaeetus albicilla) и други защитени видове птици.
3. Природният парк в границата, определена с настоящата заповед, е с обща площ
216 181,046 дка (21 618,1046 ха).
4. За остров Предел важат режимите на дейност, регламентирани със Заповед № РД-684 от
4.12.2000 г. на МОСВ, като в т. 3.7 се допълва:
„с изключение на провеждане на индивидуален
лов по линия на организирания ловен туризъм
за територията на остров Предел“.
След влизането на настоящата заповед в сила
РИОСВ – Плевен, и РИОСВ – Велико Търново,
да предприемат необходимите действия по отразяване промените в границата на Природен парк
„Персина“ в КККР за землищата на гр. Белене,
община Белене, област Плевен, и гр. Свищов,
община Свищов, област Велико Търново.
Пром яната по настоящата заповед да се
впише в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административно-наказателните разпоредби на ЗЗТ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Ат. Николова
7392
ЗАПОВЕД № РД-773
от 24 септември 2020 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 от
Закона за защитените територии (ЗЗТ), писмо с
изх. № КПД-01-26 от 29.01.2020 г. на Регионалната
инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) –
Смолян, и извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Манастирището“,
землищата на с. Ковачевица, община Гърмен,
област Благоевград, и с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград, обявена като буферна
зона на поддържан резерват „Конски дол“ със
Заповед № 886 от 2.10.1986 г. на КОПС (ДВ,
бр. 83 от 1986 г.) и прекатегоризирана със Заповед № 423 от 18.06.2007 г. на Министерството
на околната среда и водите (МОСВ) (ДВ, бр. 61
от 2007 г.) от 710,000 дка на 771,599 дка.
2. В границата на защитената местност със
заповедта по т. 1 попадат поземлени имоти,
както следва:
2.1. поземлени имоти с идентификатор: част от
имот 37472.8.92 с площ на частта 8,973 дка, част
от имот 37472.8.136 с площ на частта 103,508 дка,
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част от имот 37472.8.149 с п лощ на част та
5,768 дка и част от имот 37472.8.157 с площ на
частта 1,125 дка, съгласно кадастралната карта
и кадастралните регистри (КККР) на с. Ковачевица, ЕК АТТЕ 37472, община Гърмен, област
Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-302
от 13.05.2019 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
(АГКК), с обща площ 119,374 дка;
2.2. поземлен имот с идентификатор
56740.134.358 съгласно КККР на с. Плетена,
ЕК АТТЕ 56740, община Сатовча, област Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-509
от 31.07.2019 г. на изпълнителния директор на
АГКК, с обща площ 652,225 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Манастирището“ и картният материал се съхраняват и
са на разположение в МОСВ, РИОСВ – Смолян,
и РИОСВ – Благоевград.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Ат. Николова
7380

ОБЩИНА ВИДИН
РЕШЕНИЕ № 118
от 24 август 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Видин, одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община Видин – за промяна
предназначението на поземлен имот с идентификатор 52283.163.33 по кадастралната карта на
неурбанизираната територия на с. Новоселци,
местност Бойнишкото, община Видин, с който предназначението на имота се променя от
„Трайни насаждения“ в територия с предназначение за „Предимно производствени дейности с
преобладаващи складови функции“ (Пп1).
Председател:
Г. Велков
7355
446. – 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 съдебна власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Кърджали – свободна длъжност.
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1.2. Административен ръководител – районен
п рок у рор на Ра йон ната п рок у рат у ра – Шумен – свободна длъжност.
1.3. Административен ръководител – районен
прок у рор на Районната прок у рат у ра – Пирдоп – изтичащ мандат.
1.4. Административен ръководител – районен
п рок у рор на Ра йон ната п рок у рат у ра – Разград – изтичащ мандат.
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.
7421
3. – Националната агенция за приходите, Те
риториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С200022-091-0000469/5.10.2020 г. възлага на
Маргарита Шошова, Велинград, ул. Пионерска
№ 29, следния недвижим имот: поземлен имот
с идентификатор 10450.152.39, представляващ
имот с номер 152039 в землището на Велинград
с ЕК АТТЕ 10450, община Велинград, с площ на
имота 8,936 дка, намиращ се в м. Вескьовец, при
граници и съседи: път II клас № 1450001; полска
култура № 152027; вътрешна река № 1520201
и складов терен № 152031, а съгласно скица:
поземлен имот с идентификатор 10450.152.39,
намиращ се във Велинград, община Велинград,
област Пазарджик, м. Вескьовец, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин
на трайно ползване: комплексно застрояване,
при съседи по скица: 10450.152.27; 10450.145.1;
10450.152.32; 10450.152.21.
7404
60. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
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чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С200022-091-0000478/7.10.2020 г.
възлага на Мариян Георгиев Маринов, ЕГН
7706035764, адрес по чл. 8 от ДОПК: Айтос,
ул. Таньо Мангъров № 008, следния недвижим
имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 57491.501.107.1.27; предназначение на обекта – за обществено хранене, брой
нива – 1, площ – 285,03 кв. м, прилежащи части – 25,65 кв. м; обектът е с адрес: Поморие,
ул. Крайбрежна № 57, ет. 0, намира се в сграда
с идентификатор 57491.501.107.1, разположена в
поземлен имот с идентификатор 57491.501.107
и стар номер 259006; съседи на поземления
имот – 57491.501.106, 57491.501.108, 57491.501.464,
57491.501.475; с ъсед н и са мос т оя т ел н и обекти в сградата: над обекта – 57491.501.107.1.1,
57491.501.107.1.2, 57491.501.107.1.3, 57491.501.107.1.4,
на същия етаж – 57491.501.107.1.23, под обекта – няма.
7403
1. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман, от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на братя Георгиеви Таневи,
собственици на поземлен имот с идентификатор по КККР 55600.12.67, от който се обособява
нов имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 55600.12.34, намиращ се в землището на
с. Пауново, община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 702 на
Министерския съвет от 1.10.2020 г., с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7506
2. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман, от проект „Модернизация
на железоп ът ната лини я Софи я – П ловдив:
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Вела Митова Танева,
собственици на поземлен имот с идентификатор
по КККР 55600.12.75, от който се обособява
нов имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 55600.12.48, намиращ се в землището на
с. Пауново, община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 702 на
Министерския съвет от 1.10.2020 г., с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7507
3. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изграждане на обект Жп
линия София – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман, от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Божичко Манов Стоянов,
собственици на поземлен имот с идентификатор
по КККР 55600.12.50, от който се обособява
нов имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 55600.12.50, намиращ се в землището на
с. Пауново, община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 702 на
Министерския съвет от 1.10.2020 г., с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7508
4. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман, от проект „Модернизация
на железоп ът ната лини я Софи я – П ловдив:
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Павел Манов Стоянов,
собственици на поземлен имот с идентификатор
по КККР 55600.12.51, от който се обособява
нов имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
с № 55600.12.51, намиращ се в землището на
с. Пауново, община Ихтиман, Софийска област, за постановяването на Решение № 702 на
Министерския съвет от 1.10.2020 г., с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7509
5. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман, от проект „Модернизация
на железоп ът ната лини я Софи я – П ловдив:
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Стоян Паунов
Османов, собственици на поземлен имот с
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идентификатор по КККР 55600.15.28, от който
се обособява нов имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП с № 55600.15.18, и поземлен имот с
идентификатор по КККР 55600.15.36, от който
се обособява нов имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с № 55600.15.18, намиращи се
в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г.,
с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
7510
6. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман, от проект „Модернизация
на железоп ът ната лини я Софи я – П ловдив:
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Елинка Андонова Паунова, Борис
Андонов Паунов и Никола Андонов Паунов,
наследници на Андон Паунов Петров, собственици на поземлен имот с идентификатор по
КККР 55600.17.35, от който се обособяват нови
имоти по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 55600.17.84 и с № 55600.17.85, намиращи се
в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г.,
с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
7511
7. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман, от проект „Модернизация
на железоп ът ната лини я Софи я – П ловдив:
жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община
Ихтиман, Софийска област, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Мито Мутафчийски,
собственици на поземлен имот с идентификатор
по КККР 55600.23.4, от който се обособяват нови
имоти по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 55600.23.63, № 55600.23.83 и № 55600.23.90, намиращи се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождението на имота в 14-дневен срок
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от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
7512
8. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман, от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Марица Асенова Динева, наследница на Асен
Динев Стоянов, собственик на поземлен имот с
идентификатор по КККР 55600.25.3, от който се
обособява нови имоти по регистър към одобрен
ПУП – ПП с № 55600.25.43 и № 55600.25.44, намиращи се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
7513
9. – ДП „Национална компания „Железо
пътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман, от проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Павел Стойчев Иванов, наследник на Стойчо
Иванов Анастасов, собственик на поземлен имот
с идентификатор по КККР 55600.25.17, от който
се обособяват нови имоти по регистър към одобрен ПУП – ПП с № 55600.25.77 и № 55600.25.78,
намиращи се в землището на с. Пауново, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването
на Решение № 702 на Министерския съвет от
1.10.2020 г., с което се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
7514
Докторска програма
1.

3.8. Икономика

3.
4.

„Наказателно право“

3.6. Право

5.

„Граждански процес“

3.6. Право

2.

11а. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за главен асистент по
професионално направление 4.3. Биологически
науки (Биофизика) – един, за нуждите на БФ,
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.
7127
8. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за: доценти: в област
на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология – един; в
област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово
изкуство (компютърна музика и саунд дизайн,
музикална теория) – един; главни асистенти: в
област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово
изкуство (фотография) – един; в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (управление на дигиталната
трансформация във висшето образование) – един
на 1/2 щат. Срок за подаване на документи – два
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки
ресурси“, офис 215, тел. 02/8110235.
7504
23. – Медицинският университет – София,
Медицинск и факултет, от мен я конк у рса за
главен асистент по научна специалност „Акушерство и гинекология“ (ДВ, бр. 84 от 2020 г.,
стр. 113, № 7004) и обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите
на Катедрата по акушерство и гинекология на
база СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
ул. Здраве № 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра
по акушерство и гинекология, ет. 1, стая № 113,
тел. 02/9172 376.
7375
241. – Бу рг аск и я т свободен у н и верси т е т
обявява конк у рси за прием на док торанти,
както следва:

Направление

„Икономика и управление
(индустрия)“
„Икономика и управление
(индустрия)“
„Наказателно право“

3.8. Икономика

3.6. Право
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Форма на Брой
Срок за
обучение места кандидатстване
редовна
3
три месеца от обнародването в ДВ
задочна
2
три месеца от обнародването в ДВ
редовна
3
три месеца от обнародването в ДВ
задочна
2
три месеца от обнародването в ДВ
редовна
2
три месеца от обнародването в ДВ
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6.

„Граждански процес“

7.

„Информатика“

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ВЕСТНИК

Направление
3.6. Право

4.6. Информатика и компютърни науки
„Информатика“
4.6. Информатика и компютърни науки
„Инженеринг и експлоатация в 5.2. Електротехника, елекелектрообзавеждането“
троника и автоматика
„Инженеринг и експлоатация в 5.2. Електротехника, елекелектрообзавеждането“
троника и автоматика
„Организация и управление на 3.4. Социални дейности
социалните дейности“
„Организация и управление на 3.4. Социални дейности
социалните дейности“
„Социална психология“
3.2. Психология

14. „Социална психология“

3.2. Психология

15. „Педагогическа и възрастова
психология“
16. „Педагогическа и възрастова
психология“
17. „Предучилищна и начална училищна педагогика“
18. „Предучилищна и начална училищна педагогика“

3.2. Психология
3.2. Психология
1.2. Педагогика
1.2. Педагогика

Документи се приемат в университета на
адрес: Бургас, ул. Сан Стефано № 62, стая 20,
тел. 056/900-420, и стая 21, тел. 056/900-454.
7439
17. – Медицинският университет – Плевен,
о бя в я ва в ъ з о снова н а Решен ие № 332 о т
14.05.2020 г. на Министерския съвет и решение
на Академичния съвет от 28.09.2020 г. докторантури за учебната 2020/2021 г. по следните
специалности:
Форми на
Области на висше обобучение
разование, професионални направления и редов- задочдокторски програми
на
на
7.1. Медицина
Кардиология
3
Дермат олог и я и вене1
рология
4.2. Химически науки
Аналитична химия
1
Всичко:
5
За участие в конкурса се подават следните
документи: 1. заявление до ректора; 2. нотариално заверено копие от диплома за придобита
образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или уверение за успешно
положени държавни изпити; 3. автобиография
(европейски формат); 4. списък с публикациите,
ако има такива; 5. апликационен формуляр; 6.
документ за платена такса за изпит по специалност и изпит по чужд език; 7. две снимки;
Шифър

С Т Р. 3 5
Форма на Брой
Срок за
обучение места кандидатстване
задочна
3
три месеца от обнародването в ДВ
редовна
2
три месеца от обнародването в ДВ
задочна
3
три месеца от обнародването в ДВ
редовна
3
три месеца от обнародването в ДВ
задочна
2
три месеца от обнародването в ДВ
редовна
2
три месеца от обнародването в ДВ
задочна
3
три месеца от обнародването в ДВ
редовна
3
три месеца от обнародването в ДВ
задочна
2
три месеца от обнародването в ДВ
редовна
2
три месеца от обнародването в ДВ
задочна
3
три месеца от обнародването в ДВ
редовна
2
три месеца от обнародването в ДВ
задочна
3
три месеца от обнародването в ДВ

8. декларация за обработка на лични данни.
Срок за подаване на документи за участие в
конкурсите за докторантура – 2 месеца считано от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. Приемът на документи се извършва
в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл.
Охридски № 1, ет. 2, стая 247, сл. тел. 064/884-103.
7368
539. – Институтът по математика и инфор
матика при БАН – София, обявява два конкурса
за заемане на академичната длъжност доцент в
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, както следва: научна
специалност „Алгебра и теория на числата“ (Комутативни групови пръстени и абелеви групи);
научна специалност „Математически методи във
физиката“ (Алгебрични и статистически методи),
за нуждите на ИМИ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите – в
отдел „ЧР“ на института, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.
7518
32. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 401 по
протокол № 19 от 10.09.2020 г. на СОС се одобрява
ПУП за: 1. изменение на плана за регулация на
м. С. Волуяк, кв. 7, нови УПИ ХІ – „за озеленяване“, УПИ ХХХІ – „за озеленяване“, УПИ
ХХХ-706 – „за общ. обслужване и жилища“, УПИ
VІІ-697, УПИ ІХ-1132, УПИ ХХVІІ-1135 и УПИ
ХІІІ-699, изменение на плана за улична регулация от о.т. 101 до о.т. 106 по бул. Ломско шосе
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по отношение на локалното платно, заличаване
на улица от о.т. 99а до о.т. 100б и обособяване
на нова задънена улица от о.т. 106а до о.т. 106б
(нови); 2. изменение на плана за застрояване на
м. С. Волуяк, кв. 7, нов УПИ ХХХ-706 – „за общ.
облужване и жилища“, без допускане на намалени
разстояния към вътрешнорегулационни граници,
съседни имоти и/или сгради, включително през
улица. Решението и одобреният проект на ПУП
са публикувани на интернет страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и
градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени
за запознаване в район „Връбница“. 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 „Връбница“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
7491
5. – Община Благоевград на основание чл. 25,
а л. 4 от Закона за общинската собственост
уведомява Борис Спасов Христов и Зорка Спасова Христова, че е издадена Заповед № 1374
от 6.10.2020 г. на кмета на община Благоевград
(на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, 2 и 3 от ЗОС) за отчуждаване на 12 кв. м,
представляващи реална част от имот с идентификатор 04279.628.71 по кадастралната карта на
Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32
от 10.05.2006 г., последно изменение, засягащо
поземления имот, от 24.06.2015 г., за мероприятието – ул. Любен Каравелов от о.т. 26 до о.т. 60,
по плана на кв. Струмско – Благоевград, ЗРП,
одобрен със Заповед № 889 от 10.11.1997 г., ЧИПР,
одобрен със Заповед № 1284 от 9.03.2001 г., ЧИПР,
одобрен със Заповед № 384 от 1.04.2002 г. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“. Обезщетението в размер 203,80 лв. за
Борис Спасов Христов и 203,80 лв. за Зорка Спасова Христова ще бъде преведено в „Общинска
банка“ – АД, Благоевград, по сметка на правоимащите след влизане в сила на заповедта.
7516
21. – Общ ина Благоевг ра д на основа ние
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 336
по протокол № 14 от 11.09.2020 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) за трасе на водопровод ∅ 90 до имот с
идентификатор 04279.119.16, м. Под черквата по
КК на Благоевград, с трасе и сервитут, засягащ
имоти с идентификатори 04279.105.31 (полски
път – общинска собственост) и 04279.119.5 (водно течение – общинска собственост) по КК на
Благоевград. Решението подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
ч рез Общ инск и я съвет – Благоевг ра д, п ред
Административния съд – Благоевград.
7407
22. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение
№ 335 по протокол № 14 от 11.09.2020 г. на
Общинск и я съвет – Благоевг ра д, е одобрен
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подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за външно ел. захранване на жилищна сграда в имот с идентификатор 00134.5.14,
м. Асанов брест, с трасе и сервитут, засягащи
имоти с идентификатори 00134.5.97 (полск и
път – общинска собственост) и 00134.5.19 (второстепенна улица – общинска собственост) по
КК на землище с. Изгрев, община Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.
7406
26. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, а л. 1 от ЗУ Т съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
довеждащ водопровод ∅ 90 до имот с идентификатор 57159.70.34, м. Под междата по КК на
с. Покровник, община Благоевград, с трасе и
сервитут, засягащи и ограничаващи ползването
на имоти с идентификатори 57159.55.503 (път
IV клас – общинска собственост) и 57159.55.508
(полски път – общинска собственост) по КК на
с. Покровник, община Благоевград. Проектът
се намира в стая 219 в сградата на Община
Благоевград. 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 – Благоевград.
7410
28. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 272 по протокол № 12
от 31.07.2020 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план
(П У П) – парцеларен план (ПП) за трасе за
уличен водопровод за захранване на имот с
идентификатор 00134.23.215, м. Чуката по КК на
с. Изгрев, община Благоевград, с трасе и сервитути, ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 00134.32.106 (стар № 000106 – полски
път – общинска собственост) и 00134.32.153 (стар
№ 000153 – полски път – общинска собственост),
м. Чуката по КК на с. Изгрев, община Благоевград, и даване на съгласие за преминаване през
общинска собственост. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Благоевград до Административния съд – Благоевград.
7370
29. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 271 по протокол № 12
от 31.07.2020 г. на Общинския съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план
(П У П) – парцеларен план (ПП) за трасе за
улична канализация до имот с идентификатор
00134.23.215, м. Чу ката по К К на с. Изгрев,
общ и на Бла г оевг ра д, с т расе и серви т у т и,
ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 00134.11.105 (стар № 000105 – полски
път – общинска собственост), 00134.32.106 (стар
№ 0 0 0106 – полск и път – общинска собстве-
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ност) и 00134.32.153 (стар № 000153 – полски
път – общинска собственост), м. Чуката по КК
на с. Изгрев, община Благоевград, и даване на
съгласие за преминаване през общинска собственост. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Благоевград до Административния
съд – Благоевград.
7371
24. – Община Казанлък на основание чл. 30
от ЗПСК обявява, че през септември 2020 г.
са извършени следните продажби: 1. поземлен
имот с идентификатор № 35167.501.359 с площ
1272 к в. м по К К К Р, одобрени със Заповед
№ РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК,
административен адрес: Казанлък, п.к. 6100,
община Казанлък; трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: незастроен имот за жилищни нужд и, п ри с ъсед и: 35167.501.293, 35167.501.309,
35167.501.358; стар идентификатор: УПИ III, кв. 3,
отреден „За спорт и ОДО“, по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 876 от 2009 г.
на кмета на община Казанлък, продаден на
„Врабец“ – ЕООД, представлявано от Георги
Панайотов Георгиев, за сумата 112 150 лв. без
ДДС; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1,
т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена
е начислен 20 % Д ДС в размер 22 430 лв.;
продажната цена на обекта с ДДС е в размер
134 580 лв., изплатени изцяло от купувача към
момента на подписване на договора за покупкопродажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК;
2. поземлен имот с идентификатор 35167.501.9085
с площ 2585 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК,
последно изменение със Заповед № 18-5604 от
13.07.2016 г. на началника на СГКК – Стара Загора, с административен адрес: Казанлък, п.к.
6100, община Казанлък; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: за друг вид производствен, складов
обект, при съседи: 35167.501.9086, 35167.501.608,
35167.501.9081, 35167.501.9084, продаден на „Настек“ – ООД, представлявано от Русен Пенчев
Станчев, за сумата 65 630 лв. без ДДС; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен
20 % ДДС в размер 13 126 лв.; продажната цена
на обекта с ДДС е в размер 78 756 лв., платени
изцяло към момента на подписване на договора
за покупко-продажба по реда на чл. 32, ал. 3,
т. 1 от ЗПСК.
7413
1. – Община Куклен на основание чл. 129,
ал. 1 и 5 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 167 от 25.09.2020 г. на
Общинския съвет – Куклен, е одобрен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Външно електрозахранване на „Еднофамилна
жилищна сграда“ в УПИ V-002337, местност Св.
Влас, землище на с. Гълъбово, община Куклен“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Куклен, пред Административния съд – Пловдив.
7408
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2. – Община Куклен на основание чл. 129,
ал. 1 и 5 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 166 от 25.09.2020 г. на
Общинския съвет – Куклен, е одобрен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„За пътна връзка до УПИ 011173 – скл. и търг.
дейност, местност Капсида, землище на гр. Куклен, община Куклен“. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Куклен, пред
Административния съд – Пловдив.
7409
3. – Община Нови пазар на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за техническата инфраструктура – кабелно ел. захранване, ВиК и пътна връзка до ПИ
52009.41.19 по КК на гр. Нови пазар, община
Нови пазар, собственост на Тихомир Калчев
Стефанов, гр. Нови пазар. Трасето на ел. провода преминава през поземлени имоти, както
следва: ПИ 52009.39.445 – „Терени на градско и
крайградско движение“, частна общинска собственост, ПИ 52009.39.5 – „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, общинска публична
собственост, ПИ 52009.41.263 – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична
собственост. Трасето на водопровода и канализацията преминава през имоти, както следва:
ПИ 52009.39.5 – „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, общинска публична собственост,
ПИ 52009.41.263 – „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, общинска публична собственост,
и ПИ 52009.114.268 – „Територия на транспорта,
за местен път“, общинска публична собственост.
Трасето на пътната връзка преминава през имоти,
както следва: ПИ 52009.41.263 – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, общинска публична
собственост, ПИ 52009.31.278 – „За път от републиканската пътна мрежа“, държавна публична
собственост. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация, гр. Нови пазар,
община Нови пазар, стая № 101, и може да бъде
разгледан всеки присъствен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Нови пазар в едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“.
7401
42 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение
№ 178 от 30.09.2020 г., взето с протокол № 11,
е одобрен ПУ П – парцеларен план за трасе
на обслужващ път до ПИ с идентификатори
55155.52.7 и 55155.52.8 (за обособяване на УПИ
XIII-70, складова дейност, търговия и услуги),
м. Атчаир, по КККР на землище гр. Пазарджик,
община Пазарджик. Транспортният достъп до
ПИ с идентификатори 55155.52.7 и 55155.52.8 (за
обособяване на УПИ ХIII-70, складова дейност,
търговия и услуги) ще се осъществява от съществуваща улица в регулацията на гр. Пазарджик
(ул. Свобода), разполага се в ПИ с идентификатор
55155.52.29 – НТП за селскостопански, горски,
ведомствен път, и след около 60 м достига до
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проектния имот, като се подсигурява и достатъчна ширина за вход за същия имот. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред
Административния съд – Пазарджик, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7411
44. – Общинската служба по земеделие – Пер
ник, на основание чл. 18б, ал. 2, чл. 18г, ал. 1
и чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ във връзка
с изработването на помощен план и план и
новообразуваните имоти съгласно § 4н, ал. 1
от ПЗРЗСПЗЗ съобщава на собствениците на
земеделски земи или техните наследници и на
гражданите, на които е предоставено право на
ползване върху земи, попадащи в разпоредбите
на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, че е изготвен график за
съвместно уточняване на имотите за гр. Перник,
с. Мещица, с. Кралев дол, община Перник, област Перник. Графикът по местности и дати ще
бъде изложен в 14-дневен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ в сградата
на Община Перник и на електронните страници
на Община Перник и ОД „Земеделие“ – Перник.
7365
1. – Община Плевен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 326
от 27.08.2020 г. на Общинския съвет – Плевен,
е одобрен: подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот
666.1055, попадащ частично в границите на
у рег улиран поземлен имот I, к в. 447, улица
между ок 290 към 291 и урегулиран поземлен
имот XI, кв. 424; поземлен имот 666.171, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот
III, кв. 447; поземлен имот 666.155, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот L, кв. 424;
поземлен имот 666.154, попадащ в границите на
УПИ XI, кв. 424 по плана на гр. Плевен, който
е изложен в общината, стая № 98, и може да
бъде прегледан в дните от понеделник до петък
от 9 ч. до 11 ч. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Плевен, чрез Община Плевен. Жалбата се
подава в два екземпляра в Административния
център за обслужване на граждани, зала „Катя
Попова“, гр. Плевен.
7369
45. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 344
от 24.09.2020 г. на Общинския съвет „Марица“
е одобрен ПУП – парцеларен план за обект:
Кабелна линия НН от ТНН на БКТП „АВТО2“
до ново електромерно табло ТЕПО, монтирано
пред ПИ 73242.45.64 по кадастралната карта на
с. Труд, община „Марица“, по следата на вариант
единствен, нанесен върху приложения проект на
ПУП – ПП. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община „Марица“ до Административния
съд – Пловдив.
7420
6. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУ Т) съобщава на за-
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интересуваните лица, че е внесен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект: „Оптична кабелна линия на
„НЕТГАРД“ – ООД, от съществуваща шахта ШКС
02 (на околовръстен път III-864) през с. Белащица
до с. Брестник“, подобект: „Оптична свързаност
на съществуваща електронна съобщителна мрежа
„НЕТГАРД“ – ООД – промяна по време на строителството“. Проектното трасе преминава през
поземлени имоти с идентификатори 03304.2.1331,
03304.2.1332, 03304.2.1333, 03304.2.1334 и 03304.2.1335
по кадастралната карта на с. Белащица, община
„Родопи“, и поземлени имоти с идентификатори
06077.10.227, 06077.10.184, 06077.10.546, 06077.10.547,
06077.50.546, 06077.50.551 и 06077.50.552 по кадастралната карта на с. Браниполе, община „Родопи“,
съгласно приложените ПУП – парцеларен план,
регистър на засегнатите имоти и обяснителна
записка, изработени от лицензиран проектант.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на Община
„Родопи“ и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7497
18. – Община гр. Поморие, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура на
обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за оптични отклонения от опорната
мрежа на „А1 България“ – ЕАД, в гр. Ахелой и
землището на гр. Ахелой, община Поморие“, и
сервитут, преминаващи през поземлени имоти:
ПИ 00833.7.468 (второстепенна улица, общинска
публична собственост), ПИ 00833.7.417 (селскостопански път, общинска частна собственост), ПИ
00833.7.412 (селскостопански път, общинска частна
собственост), ПИ 00833.7.388 (селскостопански път,
общинска частна собственост), ПИ 00833.7.464
(път от републиканска пътна мрежа, изключителна държавна собственост), ПИ 00833.10.448
(селскостопански път, общинска публична собственост), ПИ 00833.11.418 (път от републиканска
пътна мрежа, държавна публична собственост),
ПИ 00833.11.372 (селскостопански път, общинска
частна собственост), ПИ 00833.6.104 (пасище, общинска публична собственост), ПИ 00833.502.3
(второстепенна улица, общинска публична собственост), ПИ 00833.502.2 (второстепенна улица,
общинска публична собственост), ПИ 00833.502.1
(път от републиканската пътна мрежа, държавна
публична собственост), ПИ 00833.501.468 (второстепенна улица, общинска публична собственост),
ПИ 00833.501.355 (второстепенна улица, общинска
публична собственост), ПИ 00833.501.325 (ниско
застрояване, общинска публична собственост),
ПИ 00833.501.291 (второстепенна улица, общинска
частна собственост), ПИ 00833.501.272 (второстепенна улица, общинска публична собственост),
ПИ 00833.501.229 (второстепенна улица, общинска
публична собственост), ПИ 00833.501.226 (второстепенна улица, общинска публична собственост),
ПИ 00833.501.228 (друг обществен обект, комплекс,
общинска публична собственост), ПИ 00833.501.217
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(второстепенна улица, общинска публична собственост), с дължина на трасето 3533 м. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
7493
3. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 129, а л. 1 от ЗУ Т
съобщава на заинтересованите страни, че с
Решение № 178 от 30 септември 2020 г., взето с
протокол № 11 от 30 септември 2020 г. на Общинския съвет – гр. Сапарева баня, е одобрен
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за изграждане на елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираната територия – за учредяване право
на прокарване и сервитут с цел изграждане на
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с минерална
вода от водовземно съоръжение сондаж 1ХГ,
находище на минерална вода „Сапарева баня“,
и водопроводно отклонение от „Резервоар 500 м 3
за захранване с вода за питейно-битови нужди
на „Къща за настаняване на туристи с външен
басейн“, намираща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър – София, с обхват поземлени имоти
с идентификатори № 65365.35.99, 65365.35.193,
65365.35.211 и 65365.35.212 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед
№ РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър – София, съгласно графичната част на
приложения към това решение проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП),
с възложител „Лавър 2015“ – ЕООД. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Сапарева
баня до Административния съд – Кюстендил.
7438
19. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 361 от
24.09.2020 г. на Общинския съвет – Сливен, е одобрен ПУП – парцеларен план за линейните обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за газопровод от съществуващ разпределителен
газопровод ∅ 279/6 с точка на присъединяване в
ПИ 67338.106.1 до Индустриален парк „Бършен“,
преминаващ през ПИ 67338.106.1 и ПИ 67338.107.1
с НТП „полски път“, общинска собственост,
съответно местности Аркара коруч и Чобанка,
ПИ 67338.250.1 с НТП „за път от републиканската пътна мрежа“, държавна собственост, и ПИ
67338.1.1133 с НТП „за второстепенна улица“,
общинска собственост, всички в землището на
гр. Сливен. Решението подлежи на обжалване
на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Сливен.
7378
19а. – Община Сливен на основание чл. 129,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 362 от
24.09.2020 г. на Общинския съвет – Сливен, е
одобрен ПУП – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания за ел. кабел НН от съществуващ
стълб № 12, ВИ № 2 от ТП „КЗС“, намиращ се в
регулационните граници на с. Камен, до ново ел.
табло, разположено на западната граница на ПИ
35660.26.208 с НТП „стопански двор“, местност
Мандрата, и преминаващ през ПИ 35660.26.134,
НТП „местен път“, общинска собственост, всички
в землището на с. Камен. Решението подлежи
на обжалване на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Сливен.
7379
2. – Община гр. Созопол, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите собственици по смисъла на
чл. 131 от ЗУТ, че на основание Решение № 1472
от протокол № 54 от 31.07.2019 г. на Общинския съвет – гр. Созопол, е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Кабели ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор
40124.18.134, м. Калън Бозалък, с. Крушевец,
община Созопол“, и обект „Уличен водопровод
за водоснабдяване на ПИ 40124.18.134 в м. Калън
Бозалък, с. Крушевец, община Созопол“. Трасето
на новопроектираните съоръжения е проведено
по имоти с НТП „За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“
(40124.25.70), „Пасище“ (40124.25.103), „Нива“
(40124.18.86, 40124.18.85, 40124.18.11, 40124.18.10,
40124.18.134), „За селскостопански, горски, ведомствен път“ (ПИ 40124.27.123, 40124.18.125),
„За извор на прясна вода“ (40124.25.33), „Друг
вид земеделска земя“ (40124.25.94). Проектът е
изложен за разглеждане в стая 28 в сградата на
Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите могат да направят
писмени искания, предложения и възражения
по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“.
7381
44а. – Общинската служба по земеделие –
Трън, на основание чл. 18б, ал. 2, чл. 18г, ал. 1
и чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 от ППЗСПЗЗ във връзка
с изработването на помощен план и план на
новообразуваните имоти съгласно § 4н, ал. 1
от ПЗРЗСПЗЗ съобщава на собствениците на
земеделски земи или техните наследници и на
гражданите, на които е предоставено право на
ползване върху земи, попадащи в разпоредбите
на § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, че е изготвен график за
съвместно уточняване на имотите за с. Банкя,
община Трън, област Перник. Графикът по
местности и дати ще бъде изложен в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ в сградата на Община Трън и
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на електронните страници на Община Трън и
ОД „Земеделие“ – Перник.
7366
227. – Община Хисаря уведомява заинтересованите, че на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
с Решение № 189, взето с протокол № 13 от
8.09.2019 г. на Общинския съвет – гр. Хисаря,
е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР и
проект на ПУП – ПЗ за част от квартал 97 по КРП
на с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив,
включващ следните урегулирани поземлени имоти: IV – общ., V – общ., VI – общ., VII – държ.,
VIII – държ., IХ – държ., Х – държ., ХI – държ.,
ХII – държ., ХIII – държ., ХIV – държ., ХV – държ.,
Х V I – д ърж ., Х V I I – д ърж ., Х V I I I – д ърж .,
XIX – държ., XX – държ., XXI – държ., квартална
зеленина и улици с осови точки: 270-271-272273-275-276, като обособява 18 броя урегулирани
поземлени имоти, частна общинска собственост,
за жилищно застрояване: IV – общ., V – общ.,
VI – общ., VII – общ., VIII – общ., IХ – общ.,
Х – общ., ХI – общ., ХII – общ., ХIII – общ.,
ХIV – общ., ХV – общ., ХVI – общ., ХVII – общ.,
ХVIII – общ., XIX – общ., XX – общ., XXI – общ.
в квартал 97, съгласно задрасквания, щрихи и
надписи в зелен цвят; изменя улична регулация – улица с осови точки 270-271-272-273-275-276,
съгласно линии, надписи, щрихи и зачерквания в
кафяв цвят, с ново свободно нискоетажно застрояване зона Жм, с градоустройствени показатели:
височина до 10 м, етажност до 3 етажа, плътност
на застрояване до 40 %, озеленяване мин. 40 %,
Кинт. до 1,0, съгласно пунктири в червен цвят и
котировки в черно, надписи в синьо на матрицата
за застрояването; територията, отредена за квартална градина, се обособява в отделен квартал
97а, като в него се образуват УПИ I – зеленина,
и УПИ II – зеленина, общинска собственост,
разделени от съществуващ на място отводнителен
канал, съгласно линии и надписи в кафяв цвят
в приложения проект. Преписката се намира в
сградата на общинската администрация гр. Хисаря, ет. 2, отдел УТСТИ, и може да се разгледа
всеки присъствен ден. Решението може да бъде
обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Хисаря до Административния съд – Пловдив.
7356
6. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – план за улична регулация
(ПУР) на улица с о.т. 166 – 167 – 169 и план за
регулация (ПР) за УПИ VIII-3742 – „За стопанска
дейност“, ІІІ-580 – „Енергоснабдяване“, IV-3603
и река (имот с идентификатор 81414.502.4103 по
КККР) в кв. 45 по плана на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора, предвиждащ
изменение на уличнорегулационните линии на
УПИ VІІІ-3742 – „За стопанска дейност“, ІІІ580 – „Енергоснабдяване“, ІV-3603 и река (имот с
идентификатор 81414.502.4103 по КККР) в кв. 45,
така че същите да съвпаднат със съществуващите на място кадастрални граници към улица
(имот с идентификатор 81414.502.4004) на имоти
с идентификатори 81414.502.3742, 81414.502.580,
81414.502.3603 и 81414.502.4103 по К К К Р на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора.
Проектът може да бъде разгледан в отдел „ТСУ
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и ИК“, стая № 1, ет. 1 в сградата на общинската
администрация. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проектите до Община Чирпан в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7395
51. – Община Ямбол съобщава, че с Решение
№ XII-17 от 24.09.2020 г. на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от
Закона за устройство на територията във връзка
с Решение на осмото заседание на Общинския
съвет – Ямбол, по точка единадесета, проведено
на 25.04.2016 г., протоколи № 15 от 1.09.2016 г.
и № 19 от 1.12.2016 г. на Експертния съвет по
устройство на територията при Община Ямбол
Общинският съвет – Ямбол, одобрява проект за
изменение на действащите подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация – ПУР за
улица от О.Т. 349, 358 до О.Т. 354 и ПУП – план
за регулация и застрояване на УПИ I в кв. 8 и
УПИ I в кв. 9 по плана на гр. Ямбол – ж.к. Христо
Ботев, придружен от схеми ВиК и трасировъчен
план, съгласно графичната и текстовата част
на проекта, представляваща неразделна част от
решението. Изменението се състои в следното:
проектира се нов урегулиран поземлен имот
(УПИ) I-520.167 (съответстващ на проектен ПИ
87374.520.167) с отреждане „за производственоскладови дейности, търговия и услуги“ в кв. 9 по
плана на гр. Ямбол – ж.к. Христо Ботев; новият
УПИ обединява досегашните УПИ I в кв. 8, УПИ
I в кв. 9 и част от ПИ 87374.520.2 (част от ПИ
87374.520.170) – от О.Т. 358 до О.Т. 354; премахва
се улица с осови точки О.Т. 349, 358 до О.Т. 354
между кв. 8 и кв. 9, като се заличава квартал 8;
тротоарната линия на улицата, разположена на
юг от досегашен УПИ I в кв. 9, се продължава до
границата на УПИ I в кв. 8; за новообразувания
урегулиран поземлен имот се предвиждат начин,
характер на застрояване – свободно, и градоустройствени показатели, отговарящи на изискванията за „Предимно производствена“ устройствена
зона и в съответствие с предвижданията на общия
устройствен план на Ямбол – височина до 10 м;
плътност на застрояване – 80 %; Кинт. – 2,0;
Позеленяване – мин. 20 %, свободно застрояване
и паркиране в имота. Съгласно чл. 215 от ЗУТ
заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до
Административния съд – Ямбол.
7492
503. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е издадено
Решение № 246 от протокол № 16 от 25.09.2020 г.
на Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, за одобряване на задание за проектиране и разрешава
изработването на проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на оптичен
кабел на „Диана Кабел ТВ“ – ООД, от землище
с. Ханово до землище с. Генерал Инзово. Трасето
минава през поземлени имоти с идентификатори
77150.12.186, 77150.23.249 и 77150.25.206 – с НТП
полски пътища, публична общинска собственост
по КККР, намиращи се в землището на с. Ханово, през поземлени имоти с идентификатори
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32740.8.609, 32740.7.71, 32740.7.687, 32740.10.687,
32740.13.687, 32740.14.691 – с НТП полски пътища,
публична общинска собственост, и 32740.13.234
с НТП пасище мера – публична общинска собственост по КККР, намиращи се в землището
на с. Генерал Инзово. Дължината на трасето е
8135,80 м, от които 3567,50 м са в землището на
с. Ханово и 4568,30 м – в землището на с. Генерал
Инзово. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване по законосъобразност в тридесетдневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“
пред Административния съд – Ямбол.
7494
503а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 247 от протокол № 16 от 25.09.2020 г. на
Общинския съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение от техническата
инфраструктура – трасе на оптичен кабел на ЕТ
„Георг – Георги Георгиев“ – гр. Ямбол, от землище
с. Стара река до землище с. Козарево, община
„Тунджа“, област Ямбол. Проектното трасе на
оптичния кабел минава през поземлени имоти с
идентификатори 68878.19.15, 68878.19.28, 68878.11.64,
68878.11.63 – с НТП за селскостопански, горски,
ведомствен път, публична общинска собственост,
и 68878.11.62 – с НТП пасище, стопанисвано от
общината, по КККР, намиращи се в землището
на с. Стара река, през поземлен имот с идентификатор 37681.15.238 – с НТП за селскостопански,
горски, ведомствен път, публична общинска собственост по КККР, намиращ се в землището на
с. Козарево. Дължината на трасето е 2271,80 м, от
които 1094,80 м са в землището на с. Стара река
и 1177 м са в землището на с. Козарево, община
„Тунджа“, област Ямбол. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
по законосъобразност в тридесетдневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
7495
503б. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура за трасе на подземен
ел. кабел НН. Трасето на подземния ел. кабел
НН започва от съществуващ от СРС – 2 извод
„Калчево“, монтиран в поземлен имот с идентификатор 35609.44.1, преминава през поземлен
имот с идентификатор 35609.44.140 и стига до
поземлен имот с идентификатор 35609.86.106 по
КККР, намиращи се в землището на с. Калчево,
община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът с
пълна текстова и графична част на парцеларния план е на разположение за разглеждане и
обществен достъп в стая № 103 в сградата на
Община „Тунджа“ – Ямбол, с административен
адрес: гр. Ямбол, пл. Освобождение № 1, всеки
работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
7496
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С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на
подзаконов нормативен акт, предвидени в цялост
в Наредбата за пожарната безопасност и защита
на населението на територията на община Разлог, приета с Решение № 238 по протокол № 11
от 30.10.2013 г. на Общинския съвет – Разлог,
е образувано адм. дело № 789/2020 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 6.11.2020 г. от 11,40 ч.
7402
А дминистративният съд – София област,
на основание ч л. 188 във връзка с ч л. 181,
ал. 1 и 2 от А дминистративнопроцесуални я
кодекс съобщава, че по жалба на Фондация
„Гринберг“ – Пловдив, срещу Инструкцията за
режим на преференциално паркиране на МПС,
превозващи хора с увреждания, на територията на община Правец, приета с Решение № 59
от 1.03.2013 г. на ОбС – Правец, е образувано
адм. дело № 765/2020 г., насрочено в открито
съдебно заседание на 2.12.2020 г. от 10,30 ч.
7414
Районният съд – Варна, 26 състав, призовава
Фарис Иса, роден на 1.01.1978 г. в Република
Сирия, сирийски гражданин, сега с неизвестен
адрес – ответник по гр. д. № 6696/2020 г. по
описа на Варненския районен съд, 26 състав, по
иск с правно основание чл. 49, чл. 127, ал. 2 във
връзка с чл. 143, ал. 2 и чл. 149 СК, като указва
на призованото лице, че в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в съда, за да получи препис от исковата
молба и приложенията.
7526
Новозагорският районен съд, ІІ състав, призовава Елена Борисовна Маринова – гражданка
на Руската федерация, родена на 16.04.1959 г.
в гр. Волгоград, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в
канцеларията на съда, гражданско отделение, на
адрес: гр. Нова Загора, ул. Проф. М. Балкански
№ 60, стая № 9, за да получи препис от искова
молба с приложения, подадена от Слав Стефанов
Маринов с правно основание чл. 49, ал. 1 от
СК, по която е образувано гр. д. № 557/2020 г.
по описа на НЗРС, по която тя е ответница. В
случай че ответницата не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще
є назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7440
Софийският районен съд призовава Николетка Митанова, родена на 7.12.1950 г., гражданка
на Реп у бл и к а Ма кедон и я, без рег ис т ри ра н
постоянен и настоящ адрес, като ответница по
гр. д. № 59322/2018 г. по описа на СРС, І ГО, 127
състав, да се яви в двуседмичен срок считано от
датата на обнародване в „Държавен вестник“ в
съда за получаване на съобщението по чл. 131
ГПК ведно с преписи от исковата молба и приложенията към нея, подадена от „Топлофикация
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София“ – ЕАД, както и да посочи свой съдебен
адрес за призоваване и връчване на съобщения.
При неявяване в посочения срок книжата ще
се смятат за редовно връчени и на ответницата
ще бъде назначен особен представител по реда
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7441
Софийският районен съд, ІІ ГО, 63-ти състав,
призовава Александър Григоров Костов с ЕГН
7312286682, без настоящ адрес в Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви
в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда, за да получи
съответен препис от исковата молба и приложенията към нея, подадена от „Топлофикация
София“ – ЕАД, съдържаща искове за осъждане
на ответника да заплати сума, представляваща
стойността на незаплатена топлинна енергия и
законна лихва за забава върху нея, както и за
дялово разпределение и законна лихва върху тази
сума, които вземания са във връзка предоставена от ищеца топлинна енергия в топлоснабден
имот, по която искова молба е образувано гр. д.
№ 26108/2020 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 63-ти
състав. Предупреждава призоваваното лице, че
ако въпреки публикацията не се яви в съда в
посочения срок, ще му бъде назначен особен
представител.
7393
Тетевенският районен съд, първи състав,
съобщава на ответника Сйед Низам Ул Хак
Хакки, роден на 22.04.1983 г., гражданство Пакистан, с постоянно местожителство и адрес
за призоваване Кипър 1070, Никозия, бул. Пулиу Карота № 9, за заведено гр. дело № 126 от
2020 г. по описа на Районния съд – Тетевен,
от ищцата Румяна Красимирова Генадиева за
развод с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК
и че следва да се яви в канцеларията на Тетевенския районен съд в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“, за да му
бъде връчен препис от исковата молба ведно с
приложенията към нея. В случай че не се яви,
ще му бъде назначен особен представител при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7374
Хасковският районен съд уведомява Джу Хи
Ке-Христова, родена на 20.05.1978 г., гражданка
на Р. Корея, ответница по гр.д. № 1050 по описа
на Районния съд – Хасково, за 2020 г. с правно
основание чл. 49, ал. 1 от СК, да се яви в съда
в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник” за получаване
на съобщението с приложените книжа. Ако не
се яви, за да получи съобщението с книжата в
указания срок, те ще се приложат към делото и
ще се считат за редовно връчени. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48 от ГПК.
7528
Варненският окръжен съд, гр. отделение,
обявява, че е образувано гр.д. № 162/2020 г. по
предявен иск от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ 129010997, чрез Сотир
Стефанов Цацаров в качеството на председател
на КПКОНПИ, с адрес София, ул. Г. С. Раковски
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№ 112, и адрес на призоваване: Варна, ул. Алеко
Константинов № 17, ет. 1, против: Йордан Димитров Христов, ЕГН 8311011168, постоянен адрес:
Варна, район „Аспарухово“, ул. Янтра № 11, с
правно основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ
за отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 398 853,03 лв., както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Йордан Димитров
Христов, ЕГН 8311011168:
– Сумата в размер 600 лв., представляваща
равностойността на придобитите дружествени
дялове в „ГАК КОМЕРС“ – ООД, ЕИК 202473114.
– Сумата общо в размер 6165,05 лв., представляваща лични вноски през 2010 г. по сметка с IBAN
BG 73 RZBB 9155 1499 0160 00 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, открита на 22.08.2008 г., с титуляр Йордан Димитров Христов, непреобразувани
в друго имущество и нетрансферирани по други
банкови сметки.
– Сумата общо в размер 25 525,42 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2010 г. по сметка с IBAN BG 73 RZBB 9155 1499
0160 00 в „Райфайзенбанк България“ – ЕА Д,
открита на 22.08.2008 г., с титуляр Йордан Димитров Христов.
– Сумата общо в размер 200 420 лв., представляваща вноски от трети лица, в т.ч. роднини през
2010 г. по сметка с IBAN BG 25 СЕСВ 9790 1067
0784 00 в „ЦКБ“ – АД, открита на 16.05.2006 г., с
титуляр Йордан Димитров Христов, непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани
по други банкови сметки.
– Сумата общо в размер 950 лв., представляваща вноски от трети лица, през 2011 г. по
сметка с IBAN BG 25 СЕСВ 9790 1067 0784 00 в
„ЦКБ“ – АД, открита на 16.05.2006 г., с титуляр
Йордан Димитров Христов, непреобразувани в
друго имущество и нетрансферирани по други
банкови сметки.
– Сумата общо в размер 155 075,80 лв., представляваща вноски от трети лица, в т.ч. роднини
през 2010 г. по разплащателна сметка с IBAN BG
07 СЕСВ 9790 1467 0784 00 в „ЦКБ“ – АД, открита на 8.05.2008 г., с титуляр Йордан Димитров
Христов, непреобразувани в друго имущество и
нетрансферирани по други банкови сметки.
– Сумата общо в размер 6250 лв., представляваща вноски от трети лица през 2010 г. и 2011 г.
по разплащателна сметка с IBAN BG 56 PRCB
9230 1005 7722 10, в „ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, открита на 21.10.2004 г., закрита
на 10.03.2015 г., с титуляр Йордан Димитров
Христов, непреобразувани в друго имущество и
нетрансферирани по други банкови сметки.
– Сумата общо в размер 3866,76 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през
2010 г. и 2011 г. по разплащателна сметка с овърдрафт с IBAN BG 27 PRCB 9230 1405 7722 14, в
„ПроКредит Банк (България)“ – ЕАД, открита на
21.04.2007 г., закрита на 10.03.2015 г., с титуляр
Йордан Димитров Христов.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
21.01.2021 г. от 14 ч.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят претенциите си върху имуществото
в срок до датата на първото по делото съдебно
заседание – 21.01.2021 г., и че неподадените в срока претенции няма да бъдат разгледани от съда.
7442

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 6.08.2020 г. е образувано гр. д. № 556/2020 г.
по описа на ВТОС по предявено от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество мотивирано искане вх. № 6105/6.08.2020 г. с правно
основание чл. 153, ал. 2 ЗПКОНПИ срещу Васил
Михайлов Паскалев с постоянен и настоящ адрес: гр. Г. Оряховица, ул. Струга № 4, и Наска
Димитрова Георгиева с постоянен и настоящ
адрес: гр. В. Търново, ул. Железничарска № 17,
за отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност, на обща стойност 157 055,50 лв., както следва:
От Васил Михайлов Паскалев на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 1755,46 лв.:
сумата в размер 245,90 лв., внесена на каса по
сметка (разплащателна) с IBAN BG77 FINV 9150
10UB 3426 65 BGN в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Васил Михайлов Паскалев;
сумата в размер 1417 лв., внесени погасителни вноски по кредит по сметка (овърнайт)
с IBAN BG37 CBUN 9195 1000 1691 61 BGN в
„Юнионбанк“ – ЕАД, с титуляр Васил Михайлов
Паскалев;
сумата в размер 92,56 лв., внесени погасителни вноски по кредит с договор за потребителски заем № 437582231/26.12.2009 г. от „Ти Би
А й Кредит“ – ЕА Д (понастоящем „Транзакт
Юръп“ – ЕАД).
От Наска Димитрова Георгиева на основание
чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 47 000 лв.:
2/3 идеални части от дворно място с площ
404,00 кв. м, представляващо урегулиран поземлен имот V-986 в кв. 34 по плана на гр. Горна
Оряховица, гара Горна Оряховица, и реално построените в северната част на имота двуетажна
жилищна сграда с външна тоалетна и кладенец,
при реално ползване на югозападната част с
площ 270 кв. м, при граници на дворното място:
улица, УПИ IV-983, УПИ XIV-982, УПИ ХIII-985
и УПИ VI-988, 989 в кв. 34.
Пазарна стойност към настоящия момент:
47 000 лв.
От Васил Михайлов Паскалев на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 13 800 лв.:
сумата в размер 7200 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Тойота“, модел „Авенсис“,
рег. № ВТ1828КМ, № SB1BW56L30E133705 на
рама, № 1CD номер на двигател, дата на първа
регистрация 21.09.2005 г.;
сумата в размер 6600 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Шкода“, модел „Октавия“,
рег. № 980Н044, № TMBCS61Z852007345 на рама,
№ BJB номер на двигател, дата на първа регистрация 4.01.2005 г.
От Наска Димитрова Георгиева на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 94 500 лв.:
сумата в размер 6500 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Пежо“, модел „206“, рег.
№ ВТ8217ВН, № VF32CWJZT40160551 на рама, без
номер на двигател, дата на първа регистрация
25.01.1999 г.;
сумата в размер 6800 лв. от продажбата на лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“,

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

рег. № ВТ1825ВН, № WVWZZZ1JZXB093802 на
рама, № AKL205511 номер на двигател, дата на
първа регистрация 16.12.1998 г.;
сумата в размер 4800 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Рено“, модел „Меган“, рег.
№ ВТ8042КМ, № VF1LMRG0630022795 на рама,
без номер на двигател, дата на първа регистрация
26.01.2004 г.;
сумата в размер 8500 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“,
рег. № ВТ4097ВН, № W0L000038V7036457 на рама,
№ X16SZR02ES6708 номер на двигател, дата на
първа регистрация 22.11.1996 г.;
сумата в размер 8800 лв. от продажбата на лек
автомобил марка „Додж“, модел „Калибер“, рег.
№ ВТ1060КА, № 1B3HBC8A47D563648 на рама,
№ BSY022559 номер на двигател, дата на първа
регистрация 11.09.2006 г.;
сумата в размер 7500 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Ауди“, модел „А4“, рег.
№ ВТ4546ВТ, № WAUZZZ8EZ1A045835 на рама,
№ АКЕ021856 номер на двигател, дата на първа
регистрация 21.03.2001 г.;
сумата в размер 6500 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Ауди“, модел „A3“, рег.
№ ВТ8154ВС, № WAUZZZ8LZWA086452 на рама,
без номер на двигател, дата на първа регистрация
23.04.1998 г.;
сумата в размер 10 500 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц220
ЦДИ“, рег. № ВТ2728КВ, № WDD2040081A039057
на рама, № 64681130097201 номер на двигател,
дата на първа регистрация 29.11.2007 г.;
сумата в размер 3500 лв. от продажбата на лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
рег. № ВТ0163КК, № WVWZZZ1JZXB122040 на
рама, № AGP846722 номер на двигател, дата на
първа регистрация 5.02.1999 г.;
сумата в размер 3900 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Пежо“, модел „206“, рег.
№ ВТ8456КМ, № VF32AKFWA42989113 на рама,
№ KFW4239573 номер на двигател, дата на първа
регистрация 9.01.2004 г.;
сумата в размер 9300 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Сузуки“, модел „СХ4“, рег.
№ ВТ8250КМ, № TSMEYA71S00317583 на рама,
№ 9НХ0003832 номер на двигател, дата на първа
регистрация 11.11.2008 г.;
сумата в размер 6400 лв. от продажбата на лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
рег. № ВТ9347КН, № WVWZZZ1KZ4W128971 на
рама, № ВКС111602 номер на двигател, дата на
първа регистрация 1.01.2004 г.;
сумата в размер 3400 лв. от продажбата на
лек автомобил марка „Мазда“, модел „Премаци“, рег. № ВТ5986КВ, № JMZCP19R201132746 на
рама, № RF номер на двигател, дата на първа
регистрация 6.06.2000 г.;
сумата в размер 8100 лв. от продажбата на лек
автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“,
рег. № ВТ3899КА, № WVWZZZ3CZ6E014932 на
рама, № ВМР007089 номер на двигател, дата на
първа регистрация 20.02.2006 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 26.02.2021 г. от 10 ч. В двумесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото – предмет на отнемане в настоящото
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производство – могат да встъпят в производството, като предявят съответния иск пред ВТОС по
гр. д. № 556/2020 г.
7360
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д. № 13/2020 г. по описа на ОС – Стара
Загора, по постъпила искова молба от Комисията
за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
срещу Георги Динев Петров, Радостина Райкова
Петрова и Денислав Георгиев Петров, и тримата
от гр. Стара Загора, като претендира отнемането
на имущество на обща стойност 543 271,08 лв.,
както следва:
І. От Георги Динев Петров и Радостина Райкова
Петрова, а именно:
1. 1/2 идеални части от поземлен имот – лозе
в местността Кардъма в землището на с. Богомилово, община Стара Загора, ЕКАТТЕ 04738,
с площ 4,701 дка, четвърта категория, съставляващо имот № 018002 по плана за земеразделяне
на същото село; пазарна стойност на 1/2 ид. ч.
от недвижимия имот към настоящия момент:
1800 лв.;
2 . л ек а в т о мо б и л „О п е л А с т р а“ с р ег.
№ С Т 3349РК , дата на п ървонача л на рег истрация 26.01.2000 г., придобит на 25.04.2012 г.,
р а м а № WOL O T GF 35 Y 8 0 2 818 6 , д ви г ат е л
№ Y20DTH17501707; пазарна стойност към настоящия момент: 2000 лв.;
3. лек автомобил „Мерцедес Б 180 ЦДИ“ с
рег. № СТ8945ВС, дата на първоначална регистрация 26.05.2010 г., придобит на 19.08.2016 г.,
ра м а № W DD2 452 0 71 J6 0 2 6 4 0, д ви г ат е л
№ 64094030674072; пазарна стойност към настоящия момент: 8800 лв.;
4. специален автомобил „Фиат Дукато“ рег.
№ СТ3952ВТ, дата на първоначална регистрация 30.04.2009 г., придобит на 9.12.2016 г., рама
№ ZFA25000001306372, двигател № 4HV0142485;
пазарна стойност към настоящия момент: 8900 лв.;
5. сумата в общ размер 14 400 лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото недвижимо имущество към дата на отчуждаване.;
6. сумата в общ размер 66 100 лв., представляваща пазарната стойност на отчужденото
движимо имущество към дата на отчуждаване.
II. От Георги Динев Петров, а именно:
1. сумата в общ размер 31 400 лв., представляваща предоставени заемни средства от Георги
Динев Петров;
2. сумата в общ размер 18 000 лв., представляваща върната лихва на Георги Динев Петров;
3. сумата в размер 20 лв., представляваща левовата равностойност на 10 дружествени дяла от
капитала на „Аутомоушън Дени“ – ЕООД, ЕИК
204530382, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Св. Княз Борис № 175, вх. А,
ет. 8, ап. 22, управител и едноличен собственик
на капитала на дружеството е Георги Динев
Петров, ЕГН 7808097666;
4. сумата в общ размер 159 241,29 лв., представляваща вноски по банкови сметки от Георги
Динев Петров;
5. сумата в размер 229 735,53 лв., представляваща постъпили по банковите сметки на Георги
Динев Петров суми от трети лица;
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6. сумата в размер 1894,94 лв., представляваща
левовата равностойност на получени от Георги
Динев Петров валутни преводи чрез системата
MONEY GRAM от трети лица.
III. От Радостина Райкова Петрова:
– Сумата в размер 143,20 лв., представляваща
получен валутен превод чрез системата MONEY
GRAM от трети лица.
IV. От Денислав Георгиев Петров:
– Сумата в общ размер 836,12 лв., представляваща вноски по сметката и постъпили парични
средства от PAYPAL.
Гражданско дело № 13/2020 г. е насрочено за
22.01.2021 г. от 9,30 ч., като съдът дава на заинтересованите лица едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ да
предявят своите претенции върху имуществото.
7505
Търговищкият окръжен съд на основание
чл. 76, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява на всички
заинтересовани, че на 28.09.2018 г. в Окръжния
съд – Търговище, е образувано гр. д. № 151/2018 г.
по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, ЕИК 129010997, адрес:
София, пл. Света Неделя № 6, срещу Пламен
Кирилов Пенчев с постоянен адрес: гр. Попово,
бул. Михаил Маджаров № 15, ет. 1, ап. 1, и Диана
Стайкова Пенчева с постоянен адрес: гр. Попово, бул. Михаил Маджаров № 15, ет. 1, ап. 1, на
основание чл. 74 от Закона за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ – отм.) на стойност 277 581 лв.,
както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Пламен Кирилов Пенчев:
сумата в размер 115 829,90 лв., представляваща стойността на имотната облага, с която се е
обогатило проверяваното лице от осъществената
незаконна дейност;
сумата в размер 9840,59 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски от
трети лица по сметка в левове BG98 ВРВI 7943
4099 6183 01, открита на 10.02.2014 г. в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Пламен Кирилов
Пенчев;
сумата в размер 296 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на
каса по сметка в левове BG98 ВРВI 7943 4099 6183
01, открита на 10.02.2014 г. в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Пламен Кирилов Пенчев;
сумата в размер 945 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски
на каса по сметка в левове № 850351020008728,
открита на 11.10.2002 г. в „Обединена Българска
Банка“ – АД, и закрита на 10.09.2013 г., с титуляр
Пламен Кирилов Пенчев;
сумата в размер 31 553 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски от
трети лица по разплащателна сметка в левове
BG78 STSA 93000021084061 (№ 21084061), открита
на 17.06.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Пламен Кирилов Пенчев;
сумата в размер 17 833 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски на
каса по кредитна сметка в левове BG61 ВUIB
9888 1029 1742 00, открита на 29.06.2011 г. в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Пламен Кирилов Пенчев;
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сумата в размер 1200 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски от
трети лица по кредитна сметка в левове BG61
ВUIB 9888 1029 1742 00, открита на 29.06.2011 г.
в „Сибанк“ – ЕАД, с титуляр Пламен Кирилов
Пенчев;
сумата в размер 1617 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски
от трети лица по картова сметка в левове BG67
UNCR 7000 1517 3663 72, открита на 8.06.2009 г.
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Пламен
Кирилов Пенчев;
сумата в размер 10 701 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски на
каса по спестовен влог в левове BG42 UNCR 7000
4518 9341 43, открит на 21.10.2009 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Пламен Кирилов
Пенчев;
сумата в размер 1045 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски
от трети лица по спестовен влог в левове BG42
UNCR 7000 4518 9341 43, открит на 21.10.2009 г.
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Пламен
Кирилов Пенчев;
сумата в размер 12 872,72 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски
на каса по разплащателна сметка в евро BG34
UNCR 7000 1519 3474 15, открита на 15.01.2010 г.
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Пламен
Кирилов Пенчев;
сумата в размер 1461 лв., представляваща
непреобразу ваната част от направени вноски от трети лица по разплащателна сметка в
левове BG68TTBB 9400 1525 6092 45, открита
на 08.06.2011 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Пламен Кирилов Пенчев;
сумата в размер 3770 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски на
каса по спестовна сметка в левове BG54TTBB
9400 4519 0317 28, открита на 2.04.2007 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, и закрита на
2.11.2012 г., с титуляр Пламен Кирилов Пенчев;
сумата в размер 3950 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски от трети лица по спестовна сметка в левове BG54TTBB
9400 4519 0317 28, открита на 2.04.2007 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, и закрита на
2.11.2012 г., с титуляр Пламен Кирилов Пенчев;
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Пламен Кирилов
Пенчев, ЕГН 6607198288, и Диана Стайкова Пенчева,
ЕГН 7101198258:
сумата в размер 25 000 лв., представляваща
стойността на отчужденото недвижимо имущество по пазарни цени към момента на отчуждаването му.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Диана Стайкова Пенчева:
сумата в размер 792 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на каса
по разплащателна сметка в щатски долари BG84
ВUIN 9561 1000 3223 61, открита на 1.03.2012 г.
в „Алианц Банк България“ – АД, и закрита на
12.03.2012 г., с титуляр Диана Стайкова Пенчева;
сумата в размер 110 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски на
каса по разплащателна сметка в левове BG20
ВUIN 9561 1000 4843 39, открита на 26.02.2015 г. в
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„Алианц Банк България“ – АД, с титуляр Диана
Стайкова Пенчева;
сумата в размер 28 661,24 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски на
каса по разплащателна сметка в левове BG59
TTBB 9400 1519 0096 24, открита на 26.11.2004 г. в
„Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр
Диана Стайкова Пенчева;
сумата в размер 1720,68 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски
на каса по разплащателна сметка в щатски
долари BG19 TTBB 9400 1525 8445 76, открита
на 27.02.2012 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, и закрита на 18.01.2013 г., с титуляр
Диана Стайкова Пенчева;
сумата в размер 9167 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски на
каса по спестовна сметка в левове BG76 TTBB
9400 4519 0318 17, открита на 6.04.2007 г. в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, и закрита на
8.05.2015 г., с титуляр Диана Стайкова Пенчева.
В срок до приключване на съдебното дирене
в първата инстанция заинтересованите лица могат да предявят претенции върху така описаното
имущество.
Първото съдебно заседание е насрочено за
разглеждане на 27.01.2021 г. от 9,30 ч.
7405
Шуменският окръжен съд на основание чл. 153,
ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 265/2020 г. по искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество срещу Хасан
Бинол Пехливан с постоянен адрес: гр. Шумен,
област Шумен, ул. Христо Генчев № 3, вх. 3,
ет. 7, и настоящ адрес: с. Методиево, област
Шумен, ул. Балкан № 1, с което на основание
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 1399
от 29.07.2020 г. на КПКОНПИ е предявено искане да бъде постановено решение за отнемане в
полза на държавата на следното имущество на
стойност 476 445,16 лв.:
От Хасан Бинол Пехливан на основание чл. 142.
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– 28/36 идеални части от недвижими имоти, намиращи се в землището на с. Иваново, с
ЕКАТТЕ 32113, община Върбица, област Шумен,
а именно: нива, съставляваща имот № 007011, и
нива, съставляваща имот № 012006. Пазарната
стойност на 28/36 идеални части от недвижимите
имоти към настоящия момент е в размер 21 300 лв.
– 1/2 идеална част от нива от 1,292 дка, намираща се в местността Под скали, съставляваща
имот № 144338 по плана на земеразделяне на
с. Методиево, община Върбица, област Шумен –
ЕКАТТЕ 47915, ведно с построените там две сгради: 01 – къща с площ 57 кв. м, 02 – къща с площ
53 кв. м. Пазарната стойност на 1/2 ид.части от
недвижимите имоти към настоящия момент е в
размер 35 000 лв.
– Поземлен недвижим имот, намиращ се в землището на с. Живково, община Хитрино, област
Шумен, а именно: посевна площ, в местността
Даиб с площ 5,516 дка, съставляващ имот № 012065.
Пазарната стойност на недвижимия имот към
настоящия момент е в размер 6000 лв.
– Недвижим имот с административен адрес:
Шумен, ул. Брезник № 44, община Шумен, об-
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ласт Шумен: 1/2 идеална част от УПИ IX-5119
в кв. 304 по плана на гр. Шумен, целият 318 кв. м,
ведно с построените в него: втори жилищен етаж,
със самостоятелен вход от ул. Брезник, от двуетажна жилищна сграда, построена в мястото,
при граници: от двете страни – улици, от двете
страни – дворно място, отдолу – първи жилищен
етаж, отгоре – покрив, две избени помещения,
при граници: за първото – улица, дворно място и
избата на сем. Мара и Крайчо Крайчеви, за второто – избено помещение – първата изба, дворно
място и изба на сем. Мара и Крайчо Крайчеви,
гараж; 1/2 идеална част от общите части на сградата и правото на строеж, при граници на имота:
от двете страни – улици, имот X-5118, VIII-5119,
А, идентификация по ЗКИР: издадена от АГКК,
СГКК – Шумен, скица на поземлен имот № 15227088-2.06.2015 г., поземлен имот с идентификатор
83510.673.73, от кадастралната карта на гр. Шумен,
община Шумен, област Шумен: адрес на поземления
имот: Шумен, п.к. 9700, ул. Брезник № 44, площ
302 кв. м; трайно предназначение на територията:
урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10 м); номер по предходен план:
5119, квартал: 304, парцел: 9; съседи: 83510.673.74,
83510.673.64, 83510.673.37, 83510.673.353, схема № 15227076/2.06.2015 г. на самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 83510.673.73.1.2 от кадастралната
карта на гр. Шумен, община Шумен, област Шумен:
адрес на поземления имот: Шумен, п.к. 9700, ул. Брезник № 44, ет. 2, ап. 2; самостоятелният обект се
намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот
с идентификатор 83510.673.73, предназначение на
самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой
нива на обекта: 1; посочена в документа площ,
няма данни; прилежащи части: ниво 1; съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
няма; под обекта: 83510.673.73.1.1; над обекта: няма;
схема № 15-227079-2.06.2015 г. на самостоятелния
обект в сграда, с идентификатор 83510.673.73.2.1, от
кадастралната карта на гр. Шумен, община Шумен,
област Шумен: адрес на поземления имот: Шумен,
п.к. 9700, ул. Брезник, ет. 1; самостоятелният обект
се намира в сграда № 2, разположена в поземлен
имот с идентификатор 83510.673.73; предназначение
на самостоятелния обект: гараж в сграда; брой
нива на обекта: 1; посочена в документа площ:
няма данни; прилежащи части: ниво: 1; съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
83510.673.73.2.2; под обекта: няма; над обекта: няма.
Пазарната стойност на недвижимия имот към
настоящия момент е в размер 130 000 лв.
– 1/3 идеална част от недвижими имоти, намиращи се в землището на с. Живково, ЕКАТТЕ
29341, община Хитрино, област Шумен, а именно:
посевна площ – намираща се в местност Глогинка, представляваща имот № 037005, и посевна
площ – намираща се в местност Зюмбюлюк, представляваща имот № 006028. Пазарната стойност на
1/3 ид.ч. от недвижимите имоти към настоящия
момент е в размер 12 000 лв.
– Недвижими имоти, намиращи се в област
Шумен, община Хитрино, с Живково, ЕКАТТЕ
29341, а именно: поземлен имот с № 022009 – посевна площ, в местността Чатма, и поземлен имот
с № 049020 – посевна площ, в местността Караармутлар. Пазарната стойност на недвижимите
имоти към настоящия момент е в размер 17 000 лв.
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– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6“,
рег. № Н5960ВС, рама № WAUZZZ4F95N027477,
двигател № ВМК012786, придобит с договор за
покупко-продажба и фактура от 3.07.2015 г. Пазарната стойност на автомобила към настоящия
момент е в размер 9000 лв.
– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „525 Д“,
рег. № Н9292ВС, рама № WBANC51070B130948,
двигател № 256D238835640, придобит с договор
за покупко-продажба от 12.03.2018 г. Пазарната
стойност на автомобила към настоящия момент
е в размер 7700 лв.
– Лек автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“,
рег. № Н7327ВС, рама № WF0SXXBDFS6R58826,
двигател № 6R58826, придобит с договор за покупко-продажба от 3.01.2018 г. Пазарната стойност
на автомобила към настоящия момент е в размер
9000 лв.
– Товарен а вт омоби л марк а „Мерцедес“,
модел „Спринтер 313“, рег. № Н8726ВС, рама
№ WDB9036621R540078, двигател № 61198150777971,
придобит с договор за покупко-продажба от
5.01.2018 г. Пазарната стойност на автомобила към
настоящия момент е в размер 8000 лв.
От Хасан Бинол Пехливан на основание чл. 151 във
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер 12 700 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата на
лек автомобил марка „Джип“, модел „Гранд Чероки“, рег. № Н3606ВВ, рама № 1J8G2E8A64Y149788,
двигател № 66592130059036.
– Сумата в размер 15 000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на продажбата
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6“, рег.
№ Н5960ВС, рама № WAUZZZ4F95N027477, двигател № BMK012786.
– Сумата в размер 16 500 лв., представляваща пазарната стойност към момента на продажбата на лек
автомобил марка Мерцедес, модел „МЛ 280 ЦДИ“,
рег. № Н3349ВК, рама № WDC1641201A073299,
двигател № 64294040091493.
– С у мата в размер 112 ,34 л в., из т еглена
през 2013 г. от разплащателна сметка IBAN:
BG45RZBB91551000575408, открита в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
– Сумата в размер 2500 евро с левова равностойност в размер 4867,50 лв., изтеглена на каса през
2013 г. от депозит IBAN: BG85UNCR70002519802460,
открит в „УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 2500 евро с левова равностойност в размер 4889,71 лв., представляваща
разликата между внесената по депозит IBAN:
BG85UNCR70002519802460, открит в „УниКредит
Булбанк“ – АД, сума в размер 5000 евро и изтеглената през 2013 г. на каса 2500 евро.
– С у мата в размер 342,72 евро с левова
равностойност в размер 670,17 лв., представляваща начислената лихва по депозит IBAN:
BG85UNCR70002519802460, открит в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 8000 евро с левова равностойност в размер 15 646,64 лв., изтеглена на
каса през 2010 г. от депозитна сметка IBAN:
BG68CECB979024C0595800, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
– Сумата в размер 13 420 евро с левова равностойност в размер 26 247,24 лв., изтеглена на каса през
2015 г. от депозит IBAN: BG41CECB979024C0595801,
открит в „Централна кооперативна банка“ – АД.
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– С у мата в размер 20 0 0 лв., п редставл яваща внесените средства по депозит IBA N:
BG54CECB979020C0595800, открит в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
– Сумата в размер 260,39 лв., представляваща начислени те ли х ви по депози т IBA N:
BG54CECB979020C0595800, открит в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
– Сумата в размер 10 099,65 лв., представляваща
получен превод от трето лице през 2016 г. по разплащателна сметка IBAN: BG19CECB979010C0595800,
открита в „Централна кооперативна банка“ – АД.
– Сумата в размер 2433 лв., представляваща внесени средства от трети лица през 2016 г. по разплащателна сметка IBAN: BG19CECB979010C0595800,
открита в „Централна кооперативна банка“ – АД.
– Сумата в размер 520 лв., представляваща внесени средства от трети лица през 2018 г. по разплащателна сметка IBAN: BG19CECB979010C0595800,
открита в „Централна кооперативна банка“ – АД.
– Сумата в размер 970 евро с левова равнос т ой нос т в размер 1897,16 л в., из т еглен и
през 2017 г. от разплащателна сметка IBAN:
BG41CECB979044C0595800, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
– Сумата в размер 5004 евро с левова равностойност в размер 9786,97 лв., представляваща разликата
между получен превод от трето лице по разплащателна сметка IBAN: BG41CECB979044C0595800
и изтеглената на каса сума в размер 970 евро,
открита в „Централна кооперативна банка“ – АД.
– Сумата в размер 11,70 евро с левова равностойност в размер 22,89 лв., представляваща начислената лихва по разплащателна сметка IBAN:
BG41CECB979044C0595800, открита в „Централна
кооперативна банка“ – АД.
– Сумата в размер 50 000 евро с левова равностойност в размер 97 791,50 лв., представляваща
пренесени парични средства през граница през
2011 г.
Съдът указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху описаните
суми и имоти най-късно в първото заседание по
делото, насрочено за 20.01.2021 г. от 14 ч.
7515
Софийският градски съд, I гр. отделение, 19-ти
състав, на основание чл. 28, ал. 2 от ЗОПДИППД
уведомява, че има образувано гр. д. № 455/2020 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
срещу Теодора Стойчева Стоева, ЕГН 8410150455, с
постоянен и настоящ адрес: София, район „Красно
село“, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов № 102,
ет. 6, ап. 15, за отнемане на имущество на обща
стойност 810 628,52 лв., описано както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ сума в размер 417 887 лв., както следва:
– апартамент № 15, намиращ се в София, район
„Красно село“, ж.к. Хиподрума, в жилищната сграда
на ул. Димитър Несторов № 102, вход единствен, на
шести етаж, състоящ се от дневна, кухня, спалня,
входно антре, баня с тоалетна и две тераси, със
застроена площ 67,39 кв. м, заедно с прилежащото
му избено помещение № 15, с полезна площ от
2,47 кв. м, заедно със съответните идеални части от
общите части на сградата и заедно с 0,028 % идеални части от дворното място, в което е построена
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сградата, цялото с площ от 328 кв. м по скица, а
по нотариален акт от 296,60 кв. м, съставляващо
УПИ VII-801 от кв. 1033 по плана на гр. София,
местност Бул. България и местност Хиподрума;
– 170,50/1263 кв. м идеални части от недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор
67800.504.315 по КККР на гр. Созопол, област
Бургас, одобрени със Заповед № РС-18-60 от
4.10.2007 г., с адрес на имота: Созопол, ул. Ропотамо, с площ 1263 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м);
– сумата 437 лв. – вземане на Теодора Стойчева
Стоева от „УниКредит Булбанк“ – АД, от инвестиции в колективен взаимен фонд;
– сумата 136 080 лв. – вземания на Теодора
Стойчева Стоева от „Баракуда“ – ЕООД, ЕИК
147159737, със седалище и адрес на управление:
Созопол, ул. Тракия № 8.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ сума в размер
392 741,52 лв., както следва:
– 18 648,08 лв. – погасителни вноски по разплащателна сметка в „ПИБ“ – А Д, с IBA N
BG86FINV915010BGN0IIMD;
– 12 495 лв. – постъпили преводи и вноски на
каса от трети лица по разплащателна сметка в
„ПИБ“ – АД, с IBAN BG86FINV915010BGN0IIMD
7459,36 лв. – непреобразуван остатък от трансфер
на парични сметки по разплащателна сметка в
„ПИБ“ – АД, с IBAN BG86FINV915010BGN0IIMD;
– 1 9, 4 6 л в. – и з п л а т е н и л и х в и п о р а з плащателна сметка в „ПИБ“ – А Д, с IBA N
BG86FINV915010BGN0IIMD;
– 38,38 лв. – изплатени лихви по срочен депозит
в „ПИБ“ – АД, с IBAN BG07FINV915020BGN0IIMF;
– 2000 лв. – вноски на каса от трети лица по
разплащателна сметка в „ПИБ“ – АД, с IBAN
50FINV915010BGN0IGU4;
– 2013 лв. – непреобразуван остатък от внесени
на каса суми по свободен депозит с вноски на каса
с IBAN BG28FINV91502004075494 в „ПИБ“ – АД;
– 52 625,08 лв. – непреобразуван остатък от
трансфер на парични средства по сметки по свободен депозит с IBAN BG28FINV91502004075494 в
„ПИБ“ – АД;
– 21 191,90 лв. – непреобразуван остатък от
трансфер на парични средства по сметки по свободен депозит с IBAN BG83FINV91502014622090 в
„ПИБ“ – АД;
– 6700 лв. – вноски на каса по свободен депозит
с IBAN BG83FINV91502014622090 в „ПИБ“ – АД;
– 861,11 лв. – изплатени лихви по свободен депозит с IBAN BG83FINV91502014622090 в „ПИБ“ – АД;
– 11 235, 45 лв. – погасителни вноски по разплащателна сметка с кредитна карта с ІBAN
BG94FINV915010BGN0SXRV в „ПИБ“ – АД;
– 500 лв. – вноски на каса по разплащателна сметка с дебитна карта с IBAN BG49RZBB91554035253607
в „Райфайзенбанк България“ – АД;
– 52,34 лв. – изплатени лихви по спестовен влог
№ 6570822 в „Банка ДСК“ – ЕАД;
– 24 212,87 лв. – погасителни вноски по погасителна сметка с IBAN BG6ЗUNCR70001520745730
в „УниКредит Булбанк“- АД;
– 232 689,49 лв. – върнати на Теодора Стойчева
Стоева заеми от „Баракуда“ – ЕООД, ЕИК 147159737
със седалище: Созопол, ул. Тракия № 8.
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Съгласно определение от 9.09.2020 г. по гр. дело
№ 455/2020 г. по описа на СГС, I ГО, 19 състав, съдът
указва на всички заинтересовани лица, че могат да
предявят своите претенции върху имуществото в
двумесечен срок считано от датата на обнародване
в „Държавен вестник“ и датата на насроченото
първо съдебно заседание. Претенциите следва да
бъдат заявени писмено в регистратурата на СГС,
като се впише номерът на настоящото дело.
Съдът указва, че в молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от
имуществата, описани в настоящото обявление,
има претенции, като посочи и в коя точка на
настоящото обявление е описано имуществото.
Гражданско дело № 455/2020 г. по описа на
СГС, I ГО, 19 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 22.03.2021 г. в 15 ч.
7422
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д. № 6/2020 г.
на Политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“,
приети на проведеното заседание на Националния съвет на партията от 25.07.2020 г., а именно:
Филип Петров Попов – освободен член на Арбитражно-контролната комисия, Любомир Антонов
Каримански – временно изпълняващ длъжността
член на Арбитражно-контролната комисия до
провеждане на Национална конференция, Иво
Георгиев Атанасов – член на Арбитражно-контролната комисия, Пламен Николаев Николов – член
на Арбитражно-контролната комисия.
7527
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд на о снова н ие
чл. 17, ал. 1 т. 8 от ЗПП вписва промени по ф.д.
№ 606/2009 г. на политическа партия „Възраждане
на отечеството“, както следва: Заличава досегашния
председател и представляващ партията Емил Димитров Миланов и вписва нов председател и представляващ партията: Николай Симеонов Малинов.
Вписва нов състав на Националния политически
съвет, както следва: Николай Симеонов Малинов – председател, Янчо Киров Пенев, Валентин
Груев Григоров, Стефан Любомиров Бояджиев,
Петър Димитров Пандурски, Красимир Георгиев
Кузманов, Димчо Стоянов Гогов, Георги Милков
Станчев, Бърза Цветкова Няголова, Камен Любомиров Иванов, Ивайло Любенов Иванов, Емил
Димитров Миланов, Сашо Димитров Стаматов,
Димитър Христев Кетев, Владимир Александров
Чучуев, Юрий Митков Борисов, Димитър Калитков Иванов.
7565

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
1. – Управителният съвет на сдружение „Асоци
ация на българските частни пристанища“ – Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 30.11.2020 г. в 14 ч. във Варна,
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Южна промишлена зона, бизнес сграда на „Булпорт
логистика“ – АД, ет. 1, при следния дневен ред и
със следните проекти за решения: 1. приемане
на годишния доклад на дейността на управителния съвет за 2019 г.; проект на решение: общото
събрание приема годишния доклад на дейността
на управителния съвет за 2019 г.; 2. вземане на
решение за избиране на членове на управителния
съвет на сдружението във връзка с изтичане на
мандата; проект на решение: общото събрание
избира за нов мандат членове на управителния
съвет на сдружението; 3. вземане на решение за
промяна на чл. 31 от устава на сдружението; проект
на решение: общото събрание взема решение за
промяна на чл. 31 от устава на сдружението, като
думите „обнародва се в Държавен вестник“ се заменят със „се обявява в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по
вписванията“; 4. вземане на решение за промяна
на адреса на управление на сдружението и чл. 4
от устава на сдружението; проект на решение:
общото събрание взема решение за промяна на
чл. 4 от устава на сдружението, като адресът на
сдружението се променя: Варна, Южна промишлена
зона, бизнес сграда на „Булпорт логистика“ – АД,
ет. 1; 5. вземане на решение за промяна размера
на членския внос в сдружението; проект на решение: общото събрание взема решение, считано от
2021 г., размерът на членския внос в сдружението
да бъде 400 лв.; 6. разни.
7415
1. – Управителният съвет на сдружение „Асо
циация на българската торова промишленост“ на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 2 във
връзка с чл. 14 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 27.11.2020 г. от 14 ч. на адрес:
Димитровград, ул. Химкомбинатска № 3, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за
пререгистрация на сдружение с нестопанска цел
„Асоциация на българската торова промишленост“, Булстат: 126721827, в търговския регистър
и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел към Агенцията по вписванията на основание
при условията и по реда на § 25 от преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел; 2. приемане на решение
за прекратяване на дейността и ликвидация на
сдружение с нестопанска цел „Асоциация на българската торова промишленост“, Булстат: 126721827.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27, изр. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 17
от устава на сдружението общото събрание на
членовете на сдружението се отлага с един час
по-късно и се провежда на същото място и при
същия дневен ред, обявени с поканата за свикване,
като ще бъде законосъобразно независимо от броя
на явилите се членове.
7394
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