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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането от
народните представители Велизар Шаламанов
и Калоян Янков към служебния министър
на отбраната Георги Панайотов относно
реализация на Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените
сили на Република България 2032 и оценка
на изпълнението на Програма за развитие на
отбранителните способности на Въоръжените
сили на Република България 2020
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 101, aл. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Възлага на Министерския съвет в срок от 2
месеца от датата на това решение да внесе за
приемане с решение на Народното събрание
на оценка за изпълнението на Програма за
развитие на отбранителните способности на
Въоръжените сили на Република България
2020 с изводи и препоръки за преодоляване
на идентифицираните проблеми.
Решението е прието от 46-ото Народно
събр ание на 20 август 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Ива Митева
5195

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288
ОТ 23 АВГУСТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството
към министъра на земеделието и храните,
приет с Постановление № 13 на Министерския
съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 48 от 2012 г., бр. 91 от 2013 г.
и бр. 29 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В наименованието думите „земеделието и храните“ се заменят със „земеделието,
храните и горите“.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С правилника се уреждат дейността,
структурата, функциите, числеността на персонала и организацията на работа на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в
животновъдството към министъра на земеде-

лието, храните и горите, наричана по-нататък
„агенцията“.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителният директор на агенцията
е второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на земеделието, храните и горите.“
2. В ал. 3 след думите „в областта на“ се
добавя „селекцията и репродукцията в“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Агенцията е компетентен държавен
орган за извършване на официален контрол за
проверка на прилагането на правилата, които
са предвидени в Регламент (ЕС) 2016/1012 на
Европейския парламент и на Съвета от 8 юни
2016 г. относно зоотехнически и генеалогични
условия за развъждане, търговия и въвеждане
в Съюза на чистопородни разплодни животни,
хибридни разплодни свине и зародишни продукти от тях, за изменение на Регламент (ЕС)
№ 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и 90/425/
ЕИО на Съвета и за отмяна на определени
актове в областта на развъждането на животни
(ОВ, L 171 от 29 юни 2016 г.).“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след
думата „финансирани“ се добавя „със средства“, а накрая се поставя запетая и се добавя
„включително такива, в които българската
страна участва със свои ресурси, като спазва
регламентираните в тях условия и процедури“.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Дейността на агенцията се осъществява
на основата на принципите: законност, откритост и достъпност, отговорност и отчетност,
ефективност, субординация и координация,
предвидимост, обективност, безпристрастност и
непрекъснато усъвършенстване на качеството.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „бюджетна субсидия“
се заменят с „бюджетни средства“ и думата
„собствена“ се заменя с „извършваната от нея“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „собствена дейност“ се заменят с „дейността“;
б) в т. 2 след думите „свързани с“ се добавя
„лабораторен“, а след думата „продукти“ се
поставя точка и запетая и текстът до края се
заличава;
в) точка 3 се изменя така:
„3. такси за извършване на генетични анализи
за определяне на родителство и ДНК профил
в Националната референтна лаборатория за
генетични анализи в животновъдството;“.
§ 5. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 1а:
„1а. представлява агенцията пред всички
държавни органи, физически и юридически
лица в страната и в чужбина;“.
2. Създава се т. 2а:
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„2а. прилага държавната политика в областта на развъдната дейност, управлението и
съхраняването на генетичните ресурси;“.
3. В т. 4 след думата „дава“ се добавя „предложения и“, а думата „животновъдството“ се
заменя с „развъдната дейност, управлението и
съхраняването на генетичните ресурси“.
4. Точка 14 се изменя така:
„14. ръководи, организира и контролира
дейността по защита на класифицираната информация и определя служител по сигурността
на информацията;“.
5. Създават се т. 23 – 34:
„23. изготвя обобщен доклад до министъра
на земеделието, храните и горите с резултатите
от извършените проверки през предходната
календарна година;
24. изготвя доклад до министъра на земеделието, храните и горите с решението на
Националния съвет по генетични ресурси за
статуса на породите;
25. утвърждава вътрешни правила и инструкции, свързани с дейността на агенцията;
26. контролира дейността на лабораториите по чл. 3б, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗЖ;
27. контролира дейностите, свързани с
опазване, устойчиво използване и достъп до
генетични ресурси в животновъдството;
28. участва в консултативния съвет по животновъдство към министъра на земеделието,
храните и горите при решаване на проблеми
от неговата компетентност;
29. сформира работни групи и съвети по
въпроси, свързани с изпълнението на функциите на агенцията, при възникване на епидемична обстановка или други форсмажорни
обстоятелства;
30. ръководи информационната политика,
като осигурява публичност и прозрачност на
дейността на агенцията;
31. определя поименния състав на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството;
32. контролира работата по създаване и поддържане на регистрите по чл. 18, ал. 6 от ЗЖ;
33. контролира изграждането и поддържането на информационна система за осъществяване
на контрол по смисъла на чл. 47, т. 3 от ЗЖ;
34. утвърждава процедури за осъществяване на официален контрол върху дейността на
развъдните организации.“
§ 6. В чл. 9 ал. 4 се изменя така:
„(4) Общата численост на персонала на
агенцията е 100 щатни бройки, включително
изпълнителен директор, главен секретар и
финансов контрольор.“
§ 7. В чл. 9а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).“
2. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Финансовият контрольор не може да
съвместява отговорности по одобрение, изпълнение и осчетоводяване съгласно чл. 7, ал. 1,
т. 8 от ЗФУКПС.“
§ 8. Създава се чл. 9б:
„Чл. 9б. (1) Изпълнителният директор на
агенцията със заповед определя служител от
администрацията, който да отговаря за мрежовата и информационната сигурност.
(2) В изпълнение на задачите, възложени
му със Закона за киберсигурност и Закона за
електронното управление и с подзаконовите
нормативни актове по прилагането им, определеният по ал. 1 служител:
1. координира дейностите, които са свързани
с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност и с целите, заложени
в политиката на агенцията;
2. участва в изготвянето, поддържането и
развитието на политиките за мрежова и информационна сигурност и документираната
информация;
3. участва в поддържането и развитието
на Системата за управление на сигурността
на информацията съгласно международния
стандарт ISO 27001;
4. консултира ръководството на агенцията
във връзка с информационната сигурност;
периодично (най-малко веднъж в годината)
изготвя доклади за състоянието на мрежовата
и информационната сигурност в агенцията и
ги представя на изпълнителния директор на
агенцията;
5. координира обученията, свързани с мрежовата и информационната сигурност;
6. поддържа връзки с други администрации,
организации и експерти, които работят в областта на информационната сигурност;
7. следи за правилното водене на регистъра
на инцидентите и организира анализ на инцидентите с мрежовата и информационната
сигурност, за откриване на причините за тях и
предприемане на мерки за отстраняването им;
8. следи за появата на нови киберзаплахи
(вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и
предлага адекватни мерки за противодействието им;
9. предлага санкции за лицата, които са
нарушили мерките за мрежовата и информационната сигурност;
10. организира тестове за откриване на уязвимости в информационните и комуникационните
системи и предлага мерки за отстраняването им;
11. организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и при изпращането на резултатите от тях на съответния
национален компетентен орган;
12. изпълнява и други задачи съгласно нормативни актове, регламентиращи мрежовата
и информационната сигурност.“
§ 9. В чл. 10, ал. 3, т. 3 думите „Министерството на земеделието и храните“ се заменят
с „Министерството на земеделието, храните
и горите“.
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§ 10. В чл. 11, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 14 се изменя така:
„14. отговаря за периодичното създаване и
съхраняване на архиви на информацията – на
електронни носители или по електронен път,
на данните на дирекциите в Централното
управление на агенцията и в териториалните
структури;“.
2. Създават се т. 28 – 35:
„28. осъществява информационното обслужване на дейността на изпълнителния директор
и на териториалните звена на агенцията;
29. изгражда и поддържа информационна
система за осъществяване на контрола по
чл. 47, т. 3 от ЗЖ;
30. подпомага дейността на специализираната администрация за създаването и поддържането на регистрите по чл. 18, ал. 6 от ЗЖ;
31. организира техническата поддръжка и
подсигурява работоспособността на приложните информационни системи и техническата
инфраструктура на агенцията;
32. методически ръководи и контролира
всички структурни звена на агенцията по отношение на използването на информационните
системи и компютърната техника;
33. осигу рява взаимодействието меж ду
информационните системи на агенцията с
аналогичните системи на други ведомства и
развъдни организации за обмен на информация
и интеграция;
34. разработва и предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на агенцията
политиките, целите, процедурите, метриката
за оценка на информационната сигурност и
инструкциите, произтичащи от нормативната
уредба, както и всички други необходими указания и процедури;
35. периодично публикува актуална информация съгласно чл. 15 от Закона за достъп до
обществена информация.“
§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създават т. 1 – 6:
„1. отдел Северозападен регионален център за
контрол и координация на развъдната дейност
Враца, с териториален обхват областите Враца,
Монтана, Видин, Ловеч и Плевен;
2. отдел Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната
дейност Русе, с териториален обхват областите
Габрово, Русе, Велико Търново, Силистра и
Разград;
3. отдел Североизточен регионален център за
контрол и координация на развъдната дейност
Аксаково, с териториален обхват областите
Варна, Добрич, Търговище и Шумен;
4. отдел Южен регионален център за контрол
и координация на развъдната дейност Смолян,
с териториален обхват областите Смолян, Благоевград, Кюстендил, Кърджали и Хасково;
5. отдел Южен централен регионален център
за контрол и координация на развъдната дей-

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

ност Пловдив, с териториален обхват областите
Пловдив, Пазарджик, Перник и София;
6. отдел Югоизточен регионален център за
контрол и координация на развъдната дейност
Стара Загора, с териториален обхват областите
Стара Загора, Бургас, Сливен и Ямбол.“
2. В ал. 3 се създават т. 1 и 2:
„1. Източен център по репродукция и анализ Сливен, с териториален обхват областите
Сливен, Варна, Русе и Велико Търново;
2. Западен център по репродукция и анализ
София, с териториален обхват областите София,
Враца, Пловдив, Хасково и Смолян.“
3. В ал. 4 думите „Териториалният обхват,
седалището и“ се заличават.
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. участва в работата на комисии по чл. 29а,
ал. 2 от ЗЖ за разглеждане на постъпилите
в Министерството на земеделието, храните
и горите документи за издаване или отказ
за издаване на разрешение за извършване на
развъдна дейност;
4. участва в проверките на място относно
декларираните обстоятелства в заявлението по
чл. 29, ал. 1 от ЗЖ, подадено в Министерството
на земеделието, храните и горите, за издаване
на разрешение за осъществяване на развъдна
дейност;“.
2. В т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „чрез извършване на планови и извънпланови проверки“.
3. В т. 6 думите „изгражда и поддържа“ се
заменят с „участва в поддържане на“.
4. В т. 7 думите „създава и поддържа регистър“ се заменят с „участва в поддържане
на регистъра“.
5. Създава се т. 10а:
„10а. контролира реда за използване на
мъжки разплодници за естествено покриване;“.
6. Точка 12 се изменя така:
„12. организира и контролира дейностите, които са свързани с опазване, устойчиво
използване и достъп до генетични ресурси в
животновъдството;“.
7. Създават се т. 13а – 13в:
„13а. поддържа национална мрежа за мониторинг на генетичните ресурси;
13б. поддържа национална информационна
система за генетичните ресурси в животновъдството;
13в. определя рисковия статус и тренда на
изменение на породите;“.
8. В т. 14 думата „животните“ се заменя
с „чистопородните разплодни животни, хибриди и регистрираните еднокопитни“.
9. Точка 19 се изменя така:
„19. въвежда информация в Интегрираната информационна система на Българската
агенция по безопасност на храните относно
породността на животните под селекционен
контрол и вписването им в регистрите по
чл. 18, ал. 6 от ЗЖ;“.
10. Точки 20 и 21 се изменят така:
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„20. организира мероприятия за популяризиране на развъдната дейност, като регионални,
национални и международни изложения по
животновъдство;
21. участва в постоянно действащи експертни
комисии на териториите на общинските служби
по земеделие за извършване на проверка на
място за установяване на загинали селскостопански животни;“.
11. Създават се т. 22 и 23:
„22. участва при вземането на биологичен
материал за извършване на анализи и изследвания по чл. 46, т. 2 от ЗЖ;
23. съставя актове за установяване на административни нарушения.“
§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 6 след думата „реализира“ се добавя
„национални“ и след предлога „за“ се добавя
„ex situ – in vivo и in vitro;“.
2. В т. 8 накрая се добавя „и ex situ – in vitro
консервиране на генетичен материал“.
3. Точка 9 се изменя така:
„9. методически ръководи и контролира
дейността на лабораториите;“.
4. В т. 13 след думата „бедствия“ се поставя запетая и се добавя „аварии и възникнали
епизоотични заболявания“.
5. В т. 16 след предлога „за“ се добавя „in situ“.
6. Точки 20 и 21 се изменят така:
„20. контролира извършването на физикохимичен и микробиологичен анализ на млякото;
21. контролира изследването за рандеман и
нежност на вълната;“.
7. Създават се т. 22 – 25:
„22. изготвя методики за вземане на проби
за извършване на генетичен анализ;
23. участва в обучение на животновъди за
вземане на проби за нуждите на развъдната
дейност;
24. изготвя справки, становища, информации
и отчети, които са свързани с лабораторната
дейност в съответствие с компетенциите си;
25. оказва съдействие и извършва арбитражни дейности при определяне на породен състав,
при доказване на произхода, при определяне качеството на животинската продукция и други.“
§ 14. Навсякъде в текста думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с
„министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 15. Приложението към чл. 9, ал. 5 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 9, ал. 5
Обща численост на персонала в Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в
животновъдството – 100 щатни бройки
Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Главен секретар
Финансов контрольор
Обща администрация

1
1
1
1
15
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в т.ч.:
дирекция „Административно, правно, финансово, счетоводно и информационно
обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Контрол и координация
на развъдната дейност“
в т.ч.:
Централно управление
Северозападен регионален център за контрол
и координация на развъдната дейност
Северен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност
Североизточен регионален център за контрол
и координация на развъдната дейност
Южен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност
Южен централен регионален център за контрол и координация на развъдната дейност
Югоизточен регионален център за контрол
и координация на развъдната дейност
Главна дирекция „Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес“
в т.ч.:
Централно управление
Източен център по репродукция и анализ
Сливен
Западен център по репродукция и анализ
София

15
81
54
7
7
10
8
7
8
7
27
3
12
12“.

Заключителна разпоредба
§ 16. Постановлението влиза в сила от първо
число на месеца, следващ месеца на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5151

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289
ОТ 25 АВГУСТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата
за таксите, които се събират по Закона за
лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с
Постановление № 88 на Министерския съвет
от 2019 г. (ДВ, бр. 35 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „чл. 41, ал. 1, т. 3 – 5 и 7
от Закона за лечебните заведения“ се заменят
с „чл. 41, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните
заведения относно адреса, на който се осъществява дейността на лечебното заведение“
и се поставя запетая.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна
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на вписаните обстоятелства в регистъра на
лечебните заведения по чл. 41, ал. 1, т. 3 (с
изключение на адреса, на който се осъществява
дейността на лечебното заведение), т. 4, 5 и 7
от Закона за лечебните заведения се събира
такса 10 лв.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
Министър-председател:
Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
5206

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за условията и реда за работа на
Етичната комисия за клинични изпитвания по
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина (обн., ДВ, бр. 35 от 2019 г.; изм. и
доп., бр. 91 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
„(2) За председател на комисията може да
бъде определено лице, магистър по медицина, което има поне една призната клинична
специалност или образователна или научна
степен „доктор“ в областта на медицината, или
магистър по медицина с придобита квалификация в областта на общественото здраве или
здравния мениджмънт.“
§ 2. В чл. 9, ал. 1 се създава изречение
второ: „Секретарят и техническите сътрудници се определят със заповедта по чл. 3,
ал. 1, съгласувано с изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по лекарствата и
председателя на комисията.“
§ 3. В чл. 10 се създава ал. 6:
„(6) По изключение и по предложение на
председателя на комисията заседанията могат
да се провеждат и дистанционно.“
Министър:
Стойчо Кацаров
5149

Наредба за допълнение на Наредба № 7 от
6.11.2015 г. за критериите за определяне на
заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща
напълно или частично лекарствени продукти,
медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели (ДВ, бр. 89 от 2015 г.)
§ 1. Създава се чл. 4:
„Чл. 4. При обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на
заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от За-
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кона за здравето или при обявена извънредна
епидемична обстановка поради епидемично
разпространение на заразна болест по чл. 61,
ал. 1 от Закона за здравето НЗОК може да
заплаща напълно или частично за домашно
лечение лекарствени продукти за лечение на
остри инфекциозни заболявания, за които са
изпълнени критериите по чл. 1, ал. 1, т. 1 и
т. 2, букви „а“, „б“ и „в“.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Стойчо Кацаров
5150

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от
2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за
критериите и реда за субсидиране на лечебни
заведения (oбн., ДВ, бр. 29 от 2019 г.; изм. и
доп., бр. 50 от 2019 г. и бр. 83 от 2020 г.)
§ 1. Създава се чл. 47в:
„Чл. 47в. (1) Министерството на здравеопазването може да субсидира лечебните заведения по чл. 47а за поддържане на резерв от
лекарствени продукти, включени в списъка
по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, необходими
при лечението на заразната болест, причинила
епидемичното разпространение, за преодоляване на възникнала липса или недостиг от
такива продукти.
(2) Създаването на резерв и лекарствените
продукти, включени в него, се определят със
заповед на министъра на здравеопазването по
предложение на експертните съвети по чл. 6а,
ал. 1, т. 1 от Закона за здравето.
(3) Контролът по разходването на лекарствените продукти по ал. 1 се осъществява при
условия и ред, определени в заповедта по ал. 2.
(4) Стойността по ал. 1 се определя на база
шестмесечен разход за лекарствените продукти,
предназначени за лечение на COVID-19, които
са включени в резерва.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 15, ал. 2,
чл. 40, ал. 1, чл. 47, ал. 2 и чл. 47б, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието на приложението се изменя
така:
„Приложение № 1 към чл. 15, ал. 2, чл. 40,
ал. 1, чл. 47, ал. 2, чл. 47б, ал. 2 и чл. 47в, ал. 4“.
2. В т. 7а се създава буква „В“:
„В. Общата прогнозна стойност на включените лекарствени продукти по чл. 47в, ал. 1 се
изчислява по цените, публикувани в списъка по
чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, като количествата
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се формират в съответствие със заявените от
лечебните заведения количества, изчислени за
шестмесечен период по процедурата за „Сключване на Рамкови споразумения за периода от
01.01.2022 г. до 31.12.2023 г., чрез Електронната
система за закупуване на лекарствени продукти
за нуждите на лечебните заведения в Република
България“.“
Министър:
Стойчо Кацаров
5083

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Гаранционния
фонд
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Гаранционния фонд.
Чл. 2. Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, което изпълнява възложените му с Кодекса за застраховането функции.
Чл. 3. (1) Вноски в Гаранционния фонд са
длъжни да правят застрахователите по чл. 520
от Кодекса за застраховането.
(2) Застрахователите по чл. 520 от Кодекса
за застраховането участват във финансирането и управлението на Гаранционния фонд
след започване на дейност на територията на
Република България. Дейността започва със
сключването на първия застрахователен договор
по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, задължителна
застраховка „Злополука“ на пътниците или
застраховка по раздел I на приложение № 1
от Кодекса за застраховането.
(3) В 7-дневен срок от възникване на основанието по ал. 2 застрахователят уведомява
управителния съвет на Гаранционния фонд
освен в случаите на сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите и задължителна застраховка
„Злополука“ на пътниците, когато Гаранционният фонд се счита за служебно уведомен.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ И СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ
НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД
Раздел I
Общи положения
Чл. 4. (1) Гаранционният фонд е длъжен да
разполага с ефективна система на управление
с цел осигуряване на надеждно и разумно
управление на своята дейност. Системата на
управление включва адекватна и прозрачна
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организационна структура с ясно и целесъобразно разделение на отговорностите, както и
ефективна система, осигуряваща предаването
на информация.
(2) Гаранционният фонд е длъжен веднъж
годишно да преразглежда своята система на
управление и да внася промени, когато това е
необходимо за постигане на целите по ал. 1.
(3) По отношение на системата на управление на Гаранционния фонд се прилагат
съответно изискванията съгласно наредбата
по чл. 77, ал. 5 от Кодекса за застраховането
относно застрахователите без право на достъп
до единния пазар на Европейския съюз.
Чл. 5. Органи на Гаранционния фонд съгласно чл. 533 от Кодекса за застраховането са:
1. съвет на Гаранционния фонд;
2. управителен съвет;
3. двама изпълнителни директори.
Чл. 6. (1) В рамките на системата на управление Гаранционният фонд създава следните
ключови функции:
1. функция по управление на риска;
2. функция за съответствие;
3. функция по вътрешен одит;
4. актюерска функция;
5. функция „Информационни системи и
информационна сигурност“;
6. други функции, създадени по решение на
управителния съвет на Гаранционния фонд.
(2) Гаранционният фонд избира организационната форма на функциите по ал. 1, освен в
случаите, в които в Кодекса за застраховането
или в наредбата по чл. 77, ал. 5 от Кодекса за
застраховането е предвидено друго.
(3) Посочените в ал. 1 ключови функции се
осъществяват от служители на Гаранционния
фонд.
(4) Прехвърляне на ключови функции на
външни доставчици на услуги е допустимо при
условията и реда на чл. 110 и 111 от Кодекса за
застраховането и на наредбата по чл. 77, ал. 5
от Кодекса за застраховането.
Чл. 7. (1) Членовете на управителния съвет и
лицата, представляващи застрахователи – членове на управителния съвет, подлежат на
одобрение от Комисията за финансов надзор,
наричана по-нататък „Комисията“.
(2) Когато по време на мандата на управителния съвет се прави промяна на лице, представляващо застраховател – член на управителния
съвет, лицето, представляващо застрахователя,
подлежи на одобрение, преди да започне да
осъществява правомощията на застрахователя в
управителния съвет. Заявлението за одобрение
се подава до Комисията от Гаранционния фонд.
(3) Лицето, което ръководи функцията за
съответствие, и лицето, което ръководи функцията по вътрешен одит, подлежат на одобрение от Комисията преди назначаването им на
съответната длъжност.
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(4) Гаранционният фонд уведомява Комиси ята за всяка пром яна на членовете
на управителния съвет и на лицата, които
изпълняват к лючовите функции по чл. 6,
ал. 1, като предоставя пълната информация,
необходима за оценка на изпълнението на
изискванията за квалификация и надеждност
на новите лица.
(5) Гаранционният фонд уведомява Комисията при освобождаване на лице по ал. 1 или
на лице, което изпълнява ключова функция
по чл. 6, ал. 1, като съобщава и причините за
това, в срок не по-дълъг от 7 дни от датата
на освобождаването.
(6) Лицата, заемащи ръководни длъжности съгласно организационната структура
на Гаранционния фонд, трябва да отговарят
на изискванията на чл. 80, ал. 1, т. 3 и 4 от
Кодекса за застраховането и да притежават
подходяща квалификация и професионален
опит.
Раздел II
Съвет на Гаранционния фонд
Чл. 8. (1) На основание чл. 535, т. 13 от
Кодекса за застраховането съветът на Гаранционния фонд решава допълнителните
въпроси по ал. 2 – 8.
(2) Съветът на Гаранционния фонд избира
ежегодно външен одитор – меж дународно
спец иа л изи ра но од и т орско п ред п ри я т ие,
съгласно чл. 535, т. 12 от Кодекса за застраховането, след предварителното му съгласуване от Комисията по реда на чл. 101а, ал. 1
и 3 от Кодекса за застраховането, определя
неговото възнаграждение и приема неговия
годишен доклад.
(3) Съветът на Гаранционния фонд прави предложение до Комисията за размера
на вноските по чл. 554, т. 1 от Кодекса за
застраховането и за размера на вноските по
чл. 563, ал. 2 от Кодекса за застраховането
ежегодно, но не по-късно от 30 септември.
(4) Предложението по ал. 3 се подава в
писмена форма в обработваем електронен
формат и включва:
1. предложени размери на вноските по
чл. 554, т. 1 и чл. 563, ал. 2 от Кодекса за
застраховането;
2. статистически данни и актюерски допускания, които стоят в основата на направените предложения;
3. актюерски анализ и обосновка на направените предложения;
4. оценка на въздействието на направените предложения и прогноза за промяната
на средствата във фондовете, управлявани
от Гаранционния фонд.
(5) Съветът на Гаранционния фонд прави
предложението по чл. 535, т. 8 от Кодекса
за застраховането в писмена форма в обработваем електронен формат, което включва:
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1. причини за извършването на допълнителни вноски по чл. 554, т. 2 от Кодекса за
застраховането;
2. общ размер на средствата, които трябва
да се съберат с допълнителните вноски;
3. размер на участие на всеки застраховател в набирането на допълнителните вноски;
4. допълнителни условия, при които да
бъдат извършени вноските съобразно конкретната необходимост от финансиране, по
преценка на съвета на Гаранционния фонд;
5. очакван размер на средствата във Фонда
за незастраховани МПС след извършване на
допълнителните вноски от застрахователите.
(6) За целите на разпределянето на вноската по чл. 554, т. 2 от Кодекса за застраховането между застрахователите се извършват
следните изчисления:
1. изчисл ява се съотношението меж ду
брутния премиен приход по задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите и брутния премиен приход
по задължителна застраховка „Злополука“ на
пътниците в средствата за обществен превоз,
по издадени полици чрез електронната информационна система за оценка, управление
и контрол на риска по чл. 575 от Кодекса за
застраховането, за последните три финансови
години и съобразно него се определя делът
на всички застрахователи по всяка от тези
застраховки в общия размер на средствата;
2. за определяне на конкретния дял на
отделния застраховател се изчислява неговият усреднен пазарен дял по задължителните
застраховки „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите и „Злополука“ на пътниците
в средствата за обществен превоз, по издадени
полици чрез електронната информационна
система за оценка, управление и контрол на
риска по чл. 575 от Кодекса за застраховането, за последните три финансови години;
3. усредненият пазарен дял за застраховка
„Гражданска отговорност“ се изчислява като
средноаритметична стойност на броя на МПС
по действащи договори, по издадени полици
чрез електронната информационна система
за оценка, управление и контрол на риска
по чл. 575 от Кодекса за застраховането, към
началото и средата на всеки месец и към
края на тригодишния период;
4. усредненият пазарен дял за застраховка
„Злополука“ на пътници по издадени полици
чрез електронната информационна система
за оценка, управление и контрол на риска
по чл. 575 от Кодекса за застраховането се
изчислява като средноаритметична стойност
на броя на местата по действащи договори
към началото и средата на всеки месец и
към края на тригодишния период.
(7) Съветът на Гаранционния фонд предоставя на Комисията правилата по чл. 535,
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т. 9 от Кодекса за застраховането, както и
последващите изменения и допълнения в тях
в 7-дневен срок от приемането им.
(8) Съветът на Гаранционния фонд актуализира методиката за уреждане на претенции
за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства по чл. 535, т. 10 от
Кодекса за застраховането, и я представя на
Комисията ежегодно в срок до 31 декември.
Чл. 9. Управителният съвет на Гаранционния фонд е длъжен да информира незабавно
Комисията и да свика съвета на Гаранционния
фонд освен в случаите по чл. 536, ал. 2 от
Кодекса за застраховането и когато установи друга необходимост от финансиране на
дейността на Фонда за незастраховани МПС.
Чл. 10. (1) По изключение и по предложение на управителния съвет съветът на Гаранционния фонд може да провежда заседания и
дистанционно или да допуска дистанционно
участие на лица в заседанията си.
(2) В случаите по ал. 1 се осигурява пряко
и виртуално участие на лицата по чл. 540,
а л. 1 о т Кодекса за зас т ра хова не т о п ри
спазване на изискванията за кворум, както
и на другите лица, които са допуснати да
присъстват на заседанието.
(3) Когато дневният ред на заседанието на
съвета на Гаранционния фонд включва избор
на членове на управителния съвет, материалите включват и документи, удостоверяващи
спазването на изискванията на Кодекса за
застраховането относно квалификацията и
надеждността на лицата, както и данни, че
кандидатите отговарят на изискванията на
Кодекса за застраховането и приетата от Гаранционния фонд политика за квалификация
и надеждност.
(4) Когато дневният ред на заседанието
на съвета на Гаранционния фонд включва
избор на външен одитор – меж дународно
спец иа л изи ра но од и т орско п ред п ри я т ие,
материалите включват и документи относно
съответствието на избрания от Гаранционния
фонд одитор с критериите по чл. 101а, ал. 2
от Кодекса за застраховането.
(5) Протокол по чл. 543, ал. 1 от Кодекса
за застраховането се изготвя в срок от пет
работни дни след приключване на заседанието. Протокол се изготвя и в случаите на
заседание, проведено дистанционно.
Раздел III
Управителен съвет
Чл. 11. (1) Освен правомощията си по
чл. 546 от Кодекса за застраховането управителният съвет на Гаранционния фонд:
1. упражнява правомощията на управителен орган по смисъла на част втора от Кодекса
за застраховането за целите на системата на
управление на Гаранционния фонд;
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2. информира Комисията и свиква съвета
на Гаранционния фонд в случаите на чл. 536,
ал. 2 от Кодекса за застраховането не покъсно от три работни дни след установяване
на недостиг на разполагаемите средства;
3. предоставя на Комисията становище по
чл. 560, ал. 1 от Кодекса за застраховането,
взема решения за сключване на договорите по
чл. 560, ал. 3 от Кодекса за застраховането и
за безвъзмездно прехвърляне на придобитото
по тези договори на органите, отговорни за
безопасността на движението по пътищата,
и уведомява Комисията, министъра на вътрешните работи и другите заинтересовани
лица в случаите по чл. 560, ал. 6 от Кодекса
за застраховането.
(2) По отношение на устройството на системата на управление управителният съвет
изпълнява задълженията по чл. 77, ал. 1 – 3
от Кодекса за застраховането, с изключение
на задълженията за приемане на програма за
дейността по чл. 77, ал. 1, т. 2 от Кодекса за
застраховането и за приемане на политики
по чл. 77, ал. 1, т. 3, букви „з“ и „м“ – „п“
от Кодекса за застраховането.
(3) Политиката по чл. 77, ал. 1, т. 3, буква „а“, подбуква „аа“ от Кодекса за застраховането се приема само относно управлението на риска, свързан със заделянето на
техническите резерви.
(4) Политиката по чл. 77, ал. 1, т. 3, буква „л“ от Кодекса за застраховането се приема
само относно процедурите за наблюдение на
достатъчността на средствата във фондовете, управлявани от Гаранционния фонд, и
относно реализирането на оперативната му
самостоятелност при прилагане на начините
за покриване на недостиг на средства в тези
фондове, като с нея фондът може да предвиди
и по-висок размер от минималния размер по
чл. 556, ал. 2 от Кодекса за застраховането,
при чието неспазване да бъдат предприети
мерки за гарантиране на възможността на
Гаранционния фонд да изпълнява задълженията си.
(5) Политиката по чл. 77, ал. 1, т. 4 от
Кодекса за застраховането се приема в съответствие с изискванията към застрахователите по Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за
изискванията към възнагражденията (ДВ,
бр. 32 от 2013 г.).
Чл. 12. (1) Всеки член на управителния
съвет сключва и поддържа за целия период
на участие в съвета валидна застраховка по
чл. 551 от Кодекса за застраховането, която
покрива отговорност та на заст раховани я
за вреди, причинени виновно на Гаранционния фонд от неправомерни действия или
бездействия на застрахования при или по
повод изпълнение на неговите задължения
като член на управителния съвет, извършени
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в срока на застрахователния договор и в определен ретроактивен период до сключване
на договора, когато вредите са настъпили в
срока на застрахователния договор.
(2) Застраховката по ал. 1 се сключва с
ретроактивно покритие съгласно чл. 355 от
Кодекса за застраховането при ретроактивен
период с начало не по-късно от встъпване
в длъжност на съответния член на управителния съвет.
(3) Минималният размер на застрахователната сума по застраховката по ал. 1 е
три милиона лева за всяко застрахователно
събитие и четири милиона лева за всички
застрахователни събития за една година.
(4) Застраховката по ал. 1 се сключва за
сметка на съответния член на управителния
съвет не по-късно от 15 дни от влизане в сила
на договора за възлагане на управлението
на Гаранционния фонд и се подновява не
по-късно от 15 дни преди изтичане на срока
на покритието є.
(5) Всеки член на управителния съвет
предоставя в Гаранционния фонд копие от
договора за застраховка по ал. 1, което се
съхранява до изтичане на сроковете, в които
може да се упражняват правата по него.
(6) Когато договорът за застраховка по
чл. 551 от Кодекса за застраховането е сключен при условията на разсрочено плащане
на застрахователната премия по чл. 368 от
Кодекса за заст ра ховането, той не може
да се ск лючва с у говорка, че писменото
уведомление ще се смята връчено и договорът се прекратява автоматично, когато
застрахователят е избрал правото по чл. 368,
ал. 2, т. 3 от Кодекса за застраховането, и е
изрично посочено в полицата, че договорът
ще се смята за прекратен след изтичането
на определен срок от датата на падежа на
разсрочената вноска. Когато договорът за
застраховка е ск лючен при услови ята на
разсрочено плащане на застрахователната
премия, той трябва да предвиж да задължение на застрахователя за изпращане на
писменото уведомление по чл. 368, ал. 3,
изречение първо от Кодекса за застраховането до Гаранционния фонд едновременно с
изпращането му до застрахования.
Чл. 13. (1) Член на у п рави телни я съвет – физическо лице, се освобождава предсрочно с решение на съвета на Гаранционния
фонд:
1. по негово писмено искане, отправено
до съвета на Гаранционния фонд;
2. при трайна фактическа невъзможност
да изпълнява задълженията си за повече от
три месеца;
3. ако престане да отговаря на изискванията по чл. 80, ал. 1 и 3 от Кодекса за
застраховането;
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4. при неучастие без основателни причини
в три или повече последователни заседания на
управителния съвет на Гаранционния фонд;
5. при смърт;
6. при поставяне под запрещение.
(2) Застраховател – член на управителния
съвет, се освобождава предсрочно с решение
на съвета на Гаранционния фонд:
1. по писмено искане, отправено до съвета
на Гаранционния фонд;
2. при възник ване на основани ята по
ал. 2, т. 2 – 5 или 6 по отношение на лицето, представляващо застрахователя, когато
застрахователят не е променил това лице
в продължение на повече от три месеца от
възникване на съответното основание;
3. при отнемане на лиценза на застрахователя за класовете застраховки по чл. 3, ал. 2.
(3) При промяна на лицето, представляващо застраховател – член на управителния
съвет на Гаранционния фонд, членството
на застрахователя в управителния съвет не
се прекратява. Застрахователят не може да
упражнява правомощията си като член на
управителния съвет до одобряване от Комисията на лицето, което го представлява в
управителния съвет на Гаранционния фонд.
(4) При предсрочно освобождаване на член
на управителния съвет съветът на Гаранционния фонд избира нов член за остатъка от
мандата.
Чл. 14. В Правилата за работа на управителния съвет по чл. 546, т. 2 от Кодекса
за застраховането се определят и правилата
за заместване на председателя на управителния съвет при негово отсъствие или при
конфликт на интереси.
Чл. 15. (1) Управителният съвет на Гаранционния фонд разглежда и решава въпросите
от своята компетентност на заседания.
(2) Заседанията на управителния съвет
се ръководят от председателя, а при негово
отсъствие или при наличие на конфликт на
интереси – по правилата по чл. 14.
(3) По решение на управителния съвет на
заседанията могат да присъстват служители
от администрацията на Гаранционния фонд.
(4) По решение на управителния съвет на
Гаранционния фонд при разглеждането на
конкретни въпроси от дневния ред на заседанието могат да присъстват и други лица.
Чл. 16. (1) Проектът на дневен ред и материалите за заседание се предоставят на
членовете на управителния съвет най-късно
два работни дни преди заседанието, а в случаите на извънредни заседания – най-късно
в деня преди заседанието.
(2) В материалите по ал. 1 се включва и
проект на решение по всяка точка от дневния ред.
(3) Дневният ред по ал. 1 може да бъде
допълван или изменян при необходимост
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по решение на всички присъстващи на заседанието членове на управителния съвет.
Чл. 17. (1) По изключение и по предложение на председателя управителният съвет
може да провежда заседания и дистанционно
или да допуска дистанционно участие на лица
в заседания на управителния съвет.
(2) В сл у ча и т е по а л. 1 се оси г у ря ва
пряко и виртуално участие на членовете на
управителния съвет при спазване на изискванията за кворум, както и на лицата по
чл. 15, ал. 3 и 4.
Чл. 18. (1) Всеки член на управителния
съвет на фонда има право на един глас. Не
се допуска въздържане от гласуване, както и
представителство при участие в заседанията
и при гласуването.
(2) Всеки член на управителния съвет,
който е гласувал против приетото решение,
излага мотивите си за това на заседанието
или ги представя писмено в 3-дневен срок
от провеждане на заседанието.
(3) По изключение и по предложение на
председателя управителният съвет може да
взема решения и неприсъствено. Предложението се прави едновременно с изпращането
на проекта на дневен ред и на материалите
по него и се посочва и дата за присъствено
заседание, в случай че предложеното решение
не бъде прието единодушно в неприсъствената процедура.
(4) Ч ленове т е на у п ра ви т ел н и я с ъве т
изпращат писмен отговор на предложението за вземане на неприсъствено решение с
копие до останалите членове на управителния съвет, като в случай, че го подкрепят,
изразяват писмено съгласие с предложеното
решение. В този случай решението се взема
с единодушие.
(5) Когато не е било постигнато единодушие, предложеното решение се обсъжда на
присъствено заседание на датата, посочена
в предложението по ал. 3.
Чл. 19. (1) За всяко присъствено и дистанционно заседание на управителния съвет на
Гаранционния фонд се води протокол, който
се подписва от всички присъствали членове.
(2) В протокола се вписват имената на
присъстващите на заседанието, разискваните
въпроси от дневния ред, изказванията на
присъстващите и приетите решения. В протокола изрично се отбелязва как е гласувал
всеки член, присъствал на заседанието, по
всеки от разглежданите въпроси.
(3) Протоколите от заседанията на управителния съвет се изготвят в срок два работни
дни след приключване на заседанието.
(4) При необходимост се изготвя преписизвлечение от протокола, което се подписва
от председателя и от определен от управителния съвет служител от администрацията
на Гаранционния фонд.
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(5) За неприсъствено взетите решения по
чл. 18, ал. 3 и 4 към проекта на дневен ред се
прилагат писмените изявления на членовете
на управителния съвет за приетото решение.
Раздел IV
Изпълнителни директори
Чл. 20. (1) Освен правомощията си по
чл. 553 от Кодекса за застраховането изпълнителните директори заедно:
1. утвърждават длъжностните характеристики на служителите от администрацията
на Гаранционния фонд;
2. организират съставянето на проекта на
бюджет на Гаранционния фонд и го внасят
за разглеждане от управителния съвет;
3. организират и контролират изпълнението на одобрения от Комисията и приет от
съвета на Гаранционния фонд за съответната
година бюджет на Гаранционния фонд;
4. командироват членовете на управителния съвет и служителите от администрацията на Гаранционния фонд в страната и в
чужбина;
5. извършват правните и фактическите
действи я във връзка с инвестирането на
средствата на Гаранционния фонд в съответствие с решенията на управителния съвет
и при спазване на законовите изисквания;
6. разпореждат се със средствата на Гаранционния фонд в съответствие с Кодекса за
застраховането, този правилник и решенията
на управителния съвет;
7. изпълняват правомощия по наредбата
по чл. 77, ал. 5 от Кодекса за застраховането
във връзка със системата на управлението
на Гаранционния фонд.
(2) В случаите по чл. 553, ал. 2 от Кодекса за застраховането при отсъствие на
определения изпълнителен директор, който представлява Гаранционния фонд като
синдик в производство по несъстоятелност,
съветът на Гаранционния фонд оправомощава
другия изпълнителен директор за срока на
отсъствието.
Раздел V
Администрация на Гаранционния фонд
Чл. 21. (1) Съветът и управителният съвет
на Гаранционния фонд в своята дейност се
подпомагат от администрацията на Гаранционния фонд.
(2) Служителите от администрацията на
Гаранционния фонд се назначават по трудов
договор, като техните трудови възнаграждения се определят въз основа на правилата
за работната заплата на Гаранционния фонд,
приети от управителния съвет на Гаранционния фонд.
(3) За изпълнение на определени задачи
или дейности, които имат извънреден ха-
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рактер или изискват специални знания или
квалификация и са свързани с дейностите на
Гаранционния фонд, могат да бъдат наемани
лица и по гражданско правоотношение, въз
основа на което следва да се предостави
определен резултат или правни действия.
(4) Служителите от администрацията на
Гаранционния фонд изпълняват възложените им задачи и отговарят за изпълнение
на работата съобразно длъж ностните им
характеристики.
(5) Въз основа на периодична оценка на
индивидуалното им трудово изпълнение служителите могат да получават допълнително
материа лно ст им ули ране к ъм основно т о
месечно възнаграждение при условия и по
ред, определени в правилата за работната
заплата на Гаранционния фонд.
Раздел VI
Конфликт на интереси и опазване на тайна
Чл. 22. (1) Когато член на управителния
съвет уведоми за наличието на конфликт
на интереси по чл. 548 от Кодекса за застраховането или в случаите на чл. 552 от
Кодекса за застраховането, в протокола от
заседанието на управителния съвет, съответно в писмения отговор на предложението за вземане на неприсъствено решение,
изрично се посочват тези обстоятелства. В
този случай членът на управителния съвет
не участва в обсъждането и при гласуването
на съответните решения.
(2) Членовете на управителния съвет при
изпълнението на своите задължения са длъжни да поставят интересите на Гаранционния
фонд над своите лични интереси, както и
над интересите на застрахователите или застрахователните групи, които представляват.
Чл. 23. (1) Членовете на управителния
съвет трябва незабавно да уведомят председателя на управителния съвет, когато от
тях се изисква да разгледат или да участват
в разглеждането на въпрос, по отношение
на който имат лично или чрез свързани с
тях лица интерес, пораждащ основателни
съмнения в тяхната безпристрастност, и това
ще доведе до конфликт с надлежното изпълнение на функциите им или упражняване на
правомощията им.
(2) В случаите по ал. 1, когато председателят на управителния съвет е декларирал
наличие на интерес или въпросът, по отношение на който съществува конфликт на
интереси, е в правомощията му, въпросът се
решава съобразно правилата за заместване
по чл. 14.
(3) С л у ж и т ел и т е о т а д м и н ис т ра ц и я та
на Гаранционни я фонд т рябва незабавно
да уведомят председателя на управителния
съвет, когато от тях се изисква да разгледат
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или да участват в разглеждането на въпрос,
по отношение на който имат пряк или косвен интерес, посредством свързани с тях
лица, пораждащ основателни съмнения в
тяхната безпристрастност и това ще доведе
до конфликт с надлежното изпълнение на
задълженията им.
(4) Уведомяването се извършва в момента на възлагане на въпроса за разглеждане
в писмена форма и съдържа посочване на
въпроса, предмет на разглеждане от лицето,
и интереса, който то има.
(5) Когато въпросът, по отношение на
който съществува конфликт на интереси, е
от компетентността на управителния съвет,
всички членове на управителния съвет при
откриване на заседанието се у ведом яват
за постъпилите уведомления по ал. 1 и в
протокола се отбелязва изрично наличието
на конфликт на интереси. Отбелязването
съдържа посочване на въпроса, предмет на
разглеж дане, и лицето, по отношение на
което съществува конфликт на интереси.
(6) Допълнителните правила за избягване
на конфликт на интереси в случаите, когато
Гаранционният фонд изпълнява правомощията на синдик или ликвидатор на застраховател или презастраховател, се уреждат в
глава шеста.
Чл. 24. (1) Членовете на съвета на Гаранционния фонд, членовете на управителния
съвет, лицата, които ръковод ят к лючови
фу нк ции, слу ж ителите от администрацията на Гаранционния фонд, лицата, наети
по гражданско правоотношение, външният
одитор, включително лицата, с които Гаранционният фонд е сключил договор по чл. 110
от Кодекса за застраховането, са длъжни
да пазят в тайна информацията, която им е
станала известна във връзка с изпълнението
на техните функции.
(2) Лицата по ал. 1 не могат да използват
придобитата информация за лично облагодетелстване или за облагодетелстване на
друго лице, както и за други цели, освен за
изпълнение на техните функции във връзка
с дейността на Гаранционния фонд.
(3) Лицата по ал. 1 нямат право да разгласяват лично или чрез другиго информацията,
която им е станала известна във връзка с
осъществяване на възложената им дейност
и представляваща застрахователна, банкова,
професионална или друга защитена от закона
тайна, както и всяка друга информация, чието
разгласяване може да увреди интересите на
Гаранционния фонд.
Раздел VII
Ключови функции
Чл. 25. (1) Гаранционният фонд е длъжен
да създаде ключова функция управление на
риска, която непрекъснато да идентифицира,
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измерва, проследява, управлява и докладва
рисковете, на които е изложен или би могъл
да бъде изложен, както поотделно, така и
в целостта им, а също така и на техните
взаимозависимости.
(2) Системата за управление на риска
трябва да бъде ефективна и да бъде добре
интегрирана в организационната структура
и процесите за вземане на решения на Гаранционния фонд.
(3) Системата за управление на риска
на Гаранционния фонд обхваща следните
области:
1. образуване на технически резерви;
2. управление на активите и пасивите;
3. управление на инвестиционния риск;
4. у правление на риска в област та на
ликвидността и концентрацията;
5. управление на оперативния риск;
6. управление чрез презастраховане и други
техники за намаляване на риска;
7. други области по преценка на управителния съвет на Гаранционния фонд.
Чл. 26. (1) Като част от системата за
управление на риска Гаранционният фонд
извършва оценка на адекватността на разполагаемите средства в управляваните от
него фондове.
(2) Оценката по ал. 1 включва анализ на
рисковете, на които е изложен Гаранционният
фонд и управляваните от него фондове, за
постоянно спазване на нормативните изисквания за достатъчни по размер разполагаеми средства и за техническия резерв за
предстоящи плащания.
(3) Оценката по ал. 1 е неразделна част от
процеса за вземане на решения в Гаранционния фонд и винаги се взема предвид при
стратегически решения, в това число при
изготвянето на предложение за определяне
на вноските на застрахователите във Фонда
за незастраховани МПС или за определяне
на доп ъ л н и т ел н и вноск и, на г од и ш н и т е
вноски в Обезпечителния фонд, както и при
даването на становище по чл. 560, ал. 1 от
Кодекса за застраховането.
(4) Гаранционният фонд извършва оценката по ал. 1 редовно всяка година, както и
незабавно след всяка промяна на рисковете,
на които е изложен Гаранционният фонд или
някой от управляваните от него фондове.
(5) Резултатите от редовната оценка на
адекватността на разполагаемите средства и
на техническия резерв за предстоящи плащания се включват в самостоятелен раздел
на Доклада за дейността на управителния
съвет на Гаранционния фонд по чл. 535, т. 5
от Кодекса за застраховането.
(6) Ре з у л т ат и т е о т в ся к а и зв ън р ед н а
оценка на адекватността на разполагаемите
средства и на техническия резерв за пред-
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стоящи плащания се оформят в доклад и се
съобщават на съвета на Гаранционния фонд
и на Комисията в срок от две седмици от
датата на завършване на оценката.
(7) За оценка на адекватността на разполагаемите средства в управляваните от
Гаранционния фонд фондове се прилагат
съответно правилата относно собствената
оценка на риска и п латежоспособност та
от наредбата по чл. 77, ал. 5 от Кодекса за
застраховането.
Чл. 27. Гаранционният фонд създава и
поддържа ефективна система за вътрешен
контрол, която включва:
1. административни и счетоводни процедури;
2. уредба за осъществяване на вътрешния
контрол;
3. подходящи правила за докладване на
всички равнища;
4. функция за съответствие;
5. други елементи по преценка на Гаранционния фонд.
Чл. 28. (1) Гаранционният фонд създава
ключова функция за съответствие, която:
1. съветва управителния съвет относно
спазването на действащото законодателство;
2. оценява възможния ефект от промени
на правната среда върху дейността на Гаранционния фонд;
3. идентифицира и оценява риска, произтичащ от неизпълнението на изискванията
на закона от страна на Гаранционния фонд.
(2) Лицето, което ръководи функцията
за съответствие, трябва да има подходяща
квалификация и опит в областта на контрол
по спазване на правилата и да отговаря на
изискванията по чл. 80, ал. 1, т. 3 – 9 от
Кодекса за застраховането, като се прилагат
съответно чл. 80, ал. 3 и ал. 5 – 12 и чл. 84
от Кодекса за застраховането.
(3) Лицето, което ръководи функцията за
съответствие:
1. информира незабавно управителния съвет за установените от него и от ръководената
от него функция нарушения в дейността на
Гаранционния фонд;
2. изготвя годишен отчет за дейността на
функцията и го представя пред управителния
съвет в срок от 7 дни от датата на изготвянето му и пред съвета на Гаранционния фонд;
3. изготвя годишен план за дейността на
функцията, както и доклад за изпълнението
му и ги представя пред управителния съвет
на Гаранционния фонд в срок от 7 дни от
датата на изготвянето му;
4. представя годишните си планове и доклади на заместник-председателя на Комисията
за финансов надзор, ръководещ управление
„Застрахователен надзор“ (наричан по-нататък „заместник-председателя“), в срок от 7
дни от датата на представянето им по т. 3;
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5. информира незабавно заместник-председателя, когато в резултат на извършена
п роверк а са конс тат и ра н и нару шен и я и
слабости в организацията на дейността и
управлението на Гаранционния фонд и за
които смята, че от управителния съвет не
са предприети достатъчни мерки за тяхното
отстраняване.
Чл. 29. (1) Гаранционният фонд създава
ключова функция по вътрешен одит, която
да извършва оценка на адекватността и ефективността на неговата система за вътрешен
контрол и на другите елементи от системата
на управление.
(2) Функцията по вътрешен одит на Гаранционния фонд е обективна и независима от
другите оперативни функции. Лицето, което
ръководи функцията по вътрешен одит, не
може да извършва едновременно с това и
други дейности в рамките на Гаранционния
фонд.
(3) Лицето, което ръководи функцията
по вътрешен одит, трябва да има подходяща квалификация и опит в областта на
вътрешния одит и да отговаря на изискванията на чл. 80, ал. 1, т. 3 – 9 от Кодекса за
застраховането, като се прилагат съответно
чл. 80, ал. 3 и ал. 5 – 12 и чл. 84 от Кодекса
за застраховането.
(4) Лицето, което ръководи функцията по
вътрешен одит на Гаранционния фонд:
1. информира незабавно у правителни я
съвет за установените от него нарушения в
дейността на Гаранционния фонд;
2. изготвя годишен отчет за дейността
на функцията и го представя пред управителния орган;
3. изготвя годишен план за дейността на
функцията, както и доклад за изпълнението
му и ги представя пред управителния съвет
в срок от 7 дни от датата на изготвянето им;
4. представя годишните си планове и доклади на заместник-председателя в срок от
7 дни от датата на представянето им по т. 3.
(5) Управителният съвет на Гаранционния
фонд е длъжен да предприеме мерки за действителното отстраняване на констатираните
нарушения и за изпълнение на препоръките
на функцията по вътрешен одит.
Чл. 30. (1) Актюерската функция трябва да
е ефективна и да се ръководи от отговорен
актюер, който да отговаря за актюерското
обслужване на Гаранционния фонд.
(2) Отговорният актюер на Гаранционния
фонд трябва да отговаря на изискванията на
чл. 97, ал. 2 от Кодекса за застраховането.
(3) Отговорният актюер:
1. изготвя и удостоверява с подписа си
верността на информацията в справките на
Гаранционния фонд във връзка с актюерската дейност;
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2. изготвя и представя в Комисията годишен актюерски доклад – в срока по чл. 126,
ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховането.
(4) При изпълнение на задълженията си
отговорният актюер трябва да има достъп до
цялата необходима информация, а управителният съвет и служителите на Гаранционния
фонд са длъжни да му оказват съдействие.
Чл. 31. (1) Гаранционният фонд създава
и поддържа ключова функция „Информационни системи и информационна сигурност“
за изпълнение на задълженията си по Кодекса за застраховането, вк лючително за
поддържането на Информационен център
по чл. 571 от Кодекса за застраховането и
на електронната информационна система по
чл. 575 от Кодекса за застраховането, както
и за изпълнение на задачите по информационна сигурност.
(2) Ръководителят на функция „Информационни системи и информационна сигурност“ трябва да притежава професионални
квалификация, знания и опит, необходими
за извършване на дейностите, свързани с
информационните системи и технологии на
Гаранционния фонд.
(3) Ръководителят на функция „Информационни системи и информационна сигурност“
трябва да:
1. има висше образование със специалност, свързана с информационни технологии,
компютърни науки, софтуерно инженерство,
информационни системи или друга подходяща
квалификация;
2. има поне 3 години професионален опит
в сферата на информационни технологии,
компютърни науки, софтуерно инженерство,
информационни системи;
3. отговаря на изискванията по чл. 80,
ал. 1, т. 3 – 9 от Кодекса за застраховането,
като се прилага съответно чл. 80, ал. 3, 7 и 8
от Кодекса за застраховането.
(4) Ръководителят на функция „Информационни системи и информационна сигурност“
ръководи дейността по:
1. създаването и поддържането на електронната информационна система за оценка,
управление и контрол на риска по чл. 575
от Кодекса за застраховането, в това число
за издаване на застрахователни полици по
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и задължителна
застраховка „Злополука“ на пътниците;
2. създаването и поддържането на регистрите на Информационния център по чл. 571
от Кодекса за застраховането;
3. обмена на данни по чл. 573 и 574 от
Кодекса за застраховането;
4. предоставянето на информацията по
чл. 572 от Кодекса за застраховането.
(5) Функцията по ал. 1 следи и анализира
подаваната информация в Информационния
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център, включително за нейното съответствие
с изискванията на действащото законодателство, и докладва незабавно пред управителния съвет при неподаване на данни,
значителни на брой системни грешки или
други отклонения от изискванията от страна
на застрахователите.
(6) Управителният съвет на Гаранционния фонд изготвя правила или процедури
за изпълнение на задълженията по ал. 5 и
представя в Комисията информацията за
о т к лонени я та, док ла д ва на о т фу н к ц и я та
„Информационни системи и информационна
сигурност“, незабавно след заседанието, на
което тя е била докладвана.
Чл. 32. Лицето, което ръководи дру га
ключова функция, създадена по решение на
управителния съвет на Гаранционния фонд,
трябва да има подходяща квалификация и
опит в съответната област, определени съобразно решение на управителния съвет, и
да отговаря на изискванията по чл. 80, ал. 1,
т. 3 – 9 от Кодекса за застраховането, като
се прилага съответно чл. 80, ал. 3, 7 и 8 от
Кодекса за застраховането.
Г л а в а

т р е т а

БЮДЖЕТ И ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД. ФОНДОВЕ И СРЕДСТВА НА ФОНДОВЕТЕ
Раздел I
Бюджет на Гаранционния фонд
Чл. 33. А дминистративната издръжка и
инвестициите на Гаранционния фонд в активи за собствената дейност са за сметка на:
1. п ри ходи те о т инвест и ране на средствата на Фонда за незастраховани МПС,
приходите от вземания по регресни искове
на Гаранционния фонд и други източници,
незабранени със закон;
2. при ходите от глоби и им у ществени
санкции и от вноски на застрахователите по
чл. 554, т. 1 и 3 от Кодекса за застраховането,
ако това е предвидено в одобрения бюджет
на Гаранционния фонд за съответната година.
Чл. 34. (1) Управителният съвет изготвя
и приема проект на годишен бюд жет на
Гаранционния фонд за следващата отчетна
година, като го представя за одобрение на
Комисията ежегодно не по-късно от 30 септември на текущата година. Към проекта на
годишен бюджет се прилага и:
1. решение на управителния съвет на Гаранционния фонд, с което е приет проектът
на годишен бюджет;
2. прогноза за приходите на Гаранционния
фонд поотделно по всяка точка на чл. 554
от Кодекса за застраховането, включително
оценка на вероятността прогнозните приходи
по чл. 554, т. 4 – 6 от Кодекса за застраховането да не бъдат достатъчни за покритие на
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разходите за административна издръжка и за
инвестиции в активи за собствена дейност
и други свързани с тях разходи;
3. подробна обосновка от Гаранционния
фонд по всеки един от критериите по чл. 529,
ал. 1 от Кодекса за застраховането.
(2) При изготвяне и приемане на проекта
на бюджет на Гаранционния фонд управителният съвет съобразява административните
разходи на Фонда да не са необосновано
завишени.
(3) За целите на ал. 2 административните
разходи не се считат за необосновано завишени, когато:
1. не надхвърлят размера на приходите
от инвестиране на средствата на Фонда за
незастраховани МПС и приходите от вземания
по регресни искове на Гаранционния фонд,
реализирани през предходната финансова
година; или
2. не надхвърлят размера на административните разходи съгласно одобрения бюджет
за предходната финансова година, в случай
че този размер е по-голям от размера на
приходите по т. 1.
(4) Изключение от правилото по ал. 3,
т. 2 се допуска, при условие че:
1. процентът на увеличението на размера
на административните разходи е не по-голям от процента на инфлацията, отчетен
от Националния статистически институт за
последната финансова година; или
2. увеличението на размера на административните разходи е обосновано от прилагането
на повелителни разпоредби на закона или
съдебни спорове; или
3. е необходимо извършването на административни разходи, чието отлагане е невъзможно или би довело до допълнително
увеличение на разходите за бъдещи периоди.
(5) Когато е допуснато увеличение на административните разходи на основание ал. 4,
т. 2 или 3, това увеличение се приспада при
изготвяне и приемане на проекта на бюджета
за следващата финансова година, освен ако
са налице основания по ал. 4, т. 2 или 3 и
за следващата финансова година.
(6) След одобрява нет о на п роек та на
бюджет от Комисията управителният съвет
го представя за приемане от съвета на Гаранционния фонд.
(7) Съветът на Гаранционния фонд приема
представения проект на бюджет или го връща за преработване, като дава съответните
задъл ж ителни указани я на управителни я
съвет, които не могат да противоречат на
указания на Комисията по чл. 529, ал. 1 от
Кодекса за застраховането.
(8) Управителният съвет на Гаранционния
фонд е длъжен да изпълни дадените по реда
на ал. 7 указания на съвета на Гаранционния
фонд, освен ако противоречат на указания
на Комисията по чл. 529, ал. 1 от Кодекса за
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застраховането, и да представи нов проект на
годишен бюджет за одобрение на Комисията
в 14-дневен срок от произнасянето на съвета
на Гаранционния фонд.
(9) След одобряване на преработения проект на бюджет от Комисията, съответно след
връщането му със задължителни указания
по чл. 529, ал. 1 от Кодекса за застраховането, съветът на Гаранционния фонд приема
бюджета, без да може да го връща за ново
преработване.
(10) Когато през отчетната година, за която
е одобрен от Комисията бюджет, възникнат
непредвидени обстоятелства, налагащи корекция на бюджетните разходи, които не
могат да се отложат за следващата година,
управителният съвет на Гаранционния фонд
изготвя и приема проект за изменение на
одобрения бюджет. Алинеи 1 – 9 се прилагат
съответно за процедурата по приемане на
изменението в одобрения бюджет.
Раздел II
Годишен финансов отчет
Чл. 35. Гаранционният фонд представя
годишния си финансов отчет в Комисията в
сроковете по чл. 126, ал. 1, т. 1 от Кодекса
за застраховането и го публикува на страницата си в интернет.
Чл. 36. (1) Заедно с годишния финансов
отчет външният одитор по чл. 8, ал. 1 проверява и заверява и годишните справки, доклади и приложения на Гаранционния фонд.
(2) Лицата, които имат материални интереси в Гаранционния фонд, различни от
тези на увредено лице, или са служители
или представители на Гаранционния фонд,
не могат да участват в одита му.
Раздел III
Фондове и средства на фондовете
Чл. 37. (1) Управителният съвет организира събирането на средствата във фондовете
по чл. 521, ал. 1 от Кодекса за застраховането, като:
1. по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
изчислява дължимите суми спрямо всеки
застраховател на базата на данните от регистъра на застрахователните полици по чл. 6,
ал. 1 и 2 от Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за
регистрите на Гаранционния фонд за обмена
и защитата на информацията и за издаването
и отчитането на задължителните застраховки
по чл. 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането (ДВ, бр. 7 от 2017 г.) (Наредба № 54);
2. по задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците изчислява дължимите
суми спрямо всеки застраховател на базата
на данните от регистъра на застрахователните полици по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 54;
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3. по застраховките по чл. 563, ал. 2, т. 1
и 2 от Кодекса за застраховането изчислява
дължимите суми спрямо всеки застраховател
на базата на данни, предоставени от Комисията на основание чл. 525, ал. 1 от Кодекса
за застраховането.
(2) Управителният съвет отправя искане
за информация по ал. 1, т. 3 до Комисията
съгласно образец, приложение към този правилник, и при необходимост отправя искане
за допълнителна информация.
(3) При изчисляване на сумите по ал. 1,
т. 3 се спазват следните правила:
1. когато едно лице е застраховано с един
договор, независимо дали индивидуален или
групов, за него се дължи една вноска;
2. когато едно лице е заст ра ховано с
повече от един договор, независимо дали
индивидуален или групов, за него се дължат
толкова вноски, колкото са застрахователните договори, по които то е застраховано;
3. когато едно лице е застраховано по
застраховка в полза на трето лице, в това
число и по договор в полза на кредитор,
базата за определяне на вноската е броят
на лицата, върху чиито живот, здраве или
телесна цялост е застраховано лицето, което
е титуляр на правата по застраховката, като
по тези договори вноска се дължи за всяко
лице, върху чийто живот, здраве или телесна
цялост е сключена застраховката;
4. когато с един застрахователен договор е
предвидено покритие както по рискова, така
и по друга застраховка по раздел І от приложение № 1 на Кодекса за застраховането,
се дължи вноската по чл. 563, ал. 2, т. 2 от
Кодекса за застраховането, освен в случаите,
когато е определена в процентно изражение
от размера на дължимата годишна премия
и размерът на така определената вноска за
всяко лице, застраховано с договор с комбинирано покритие (рисково и друго покритие),
е по-нисък от вноската по чл. 563, ал. 2, т. 1
от Кодекса за застраховането, като в тези
случаи се дължи вноската по чл. 563, ал. 2,
т. 1 от Кодекса за застраховането;
5. когато договорът осигурява покритие по
отношение на едно лице за съответна година,
се дължи вноска за лицето, независимо дали
е събрана застрахователна премия.
(4) След извършване на съответните изчисления по ал. 1 – 3 управителният съвет
информира съответния застраховател и Комисията за определения размер на вноските
и за начина, по който е получен резултатът.
(5) Застраховател може да възрази срещу
определения размер на вноската в срок до
7 дни от получаване на информацията по
ал. 4, като управителният съвет се произнася окончателно с мотивирано решение по
изразените възражения в срок до 7 дни от
тяхното получаване.
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(6) Вноската се заплаща от застрахователя
в размера, определен от управителния съвет
на Гаранционния съвет, като при несъгласие
с размера є може да се търси възстановяване
по общия рисков ред.
Чл. 38. Средствата на Фонда за незастраховани МПС и на Обезпечителния фонд се
инвестират в съответствие с решение на
управителния съвет при спазване на политиките на Гаранционния фонд за инвестиране
на средствата на Фонда за незастраховани
МПС и на Обезпечителния фонд, както и на
принципа на разумния инвеститор по чл. 124
от Кодекса за застраховането.
Чл. 39. (1) При недостиг на средствата
във Фонда за незастраховани МПС или в
Обезпечителния фонд не по-късно от три
работни дни след установяването му управителният съвет уведомява Комисията и прави
предложение относно начина на финансиране
на недостига съгласно чл. 523 от Кодекса за
застраховането.
(2) Недостигът се покрива по един или
няколко от следните начини:
1. ползване на заеми, включително чрез
емитиране на дългови ценни книжа, при
условия и ред, определени от Комисията;
2. извършване на авансови годишни вноски от застрахователите, като определянето
на размера им се извършва въз основа на
размера на годишните вноски за предходната година;
3. извършване на допълнителни вноски;
4. увеличение на размера на годишната
вноска.
(3) Начинът по ал. 2, т. 1 се прилага за
покриване на недостиг във всеки от управляваните от Гаранционния фонд фондове,
а начините по ал. 2, т. 2 и 4 се прилагат
за покриване на недостиг в Обезпечителния фонд, като управителният съвет прави
п ред ложение по ч л. 40 п ред Ком иси я та.
Извършване на допълнителни вноски във
Фонда за незастраховани МПС става по реда
на чл. 8, ал. 6, а увеличение на размера на
годишната вноска във Фонда за незастраховани МПС става по реда на чл. 8, ал. 4, като
в тези случаи управителният съвет свиква
заседание на съвета на Гаранционния фонд
и прави предложение пред него.
Чл. 40. (1) Към предложението относно
начина на финансиране на недостига по
чл. 39 управителният съвет прилага:
1. обяснение за причините за възникване на недостига и прогноза за развитие на
финансовото състояние на фонда;
2. предложение за необходимия размер на
средства за покриване на недостига;
3. предложение за един или няколко начини за покриване на недостига заедно с
икономическа и правна обосновка;
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4. срок и начин за възстановяване на
средствата, използвани за финансиране на
недостига.
(2) В случай че недостигът на средства
на един от фондовете, управляван от Гаранционния фонд, може да бъде покрит със
средства от другия фонд, без това да доведе
до засягане на разполагаемите му средства,
у п рави т елни я т съвет може да п ред лож и
на Комисията временното прехвърляне на
средства от единия от фондовете към другия,
като към предложението приложи:
1. обяснение за причините за възникване на недостига и прогноза за развитие на
финансовото състояние на фонда;
2. предложение за необходимия размер
на средствата, които да бъдат прехвърлени,
заедно с икономическа и правна обосновка;
3. срок, за който ще бъдат прехвърлени
средства от единия фонд в другия;
4. начин за възстановяване на средствата.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕТЕНЦИИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИ Я КЪМ
ФОНДА ЗА НЕЗАСТРА ХОВАНИ МПС
Чл. 41. Гаранционният фонд приема и
публикува на своята страница в интернет правила за дейността по уреждане на претенции
за плащане на обезщетения, които уреждат
процедурите, по които Гаранционният фонд
приема претенциите, събира доказателствата за установяване на техните основания и
размер, извършва оценка на причинените
вреди, определя размера на обезщетенията,
извършва плащания към ползвателите на
застрахователни услуги и разглежда жалби,
подадени от тях.
Чл. 42. (1) Претенциите се завеждат и
разглеждат по реда, предвиден в правилата
за дейност та по у реж дане на претенции
за плащане на обезщетения по чл. 41, при
спазване на глава седма, раздел VII и глави
четиридесет и шеста и четиридесет и седма
от Кодекса за застраховането.
(2) Гаранционният фонд уведомява писмено увреденото лице за доказателствата,
които трябва да се представят за установяване
на основанието и размера на претенцията
му. Гаранционният фонд може да изисква
допълнителни доказателства само в случай
че необходимостта от тях не е могла да се
предвиди към датата на завеждане на претенцията и най-късно в срок 45 дни от датата
на представяне на доказателствата, изискани
при завеждането на претенцията.
Чл. 43. (1) Гаранционният фонд се произнася по претенция в случаите на задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите в срок до три месеца от
нейното предявяване по реда на чл. 380 от
Кодекса за застраховането.
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(2) В срока по ал. 1 Гаранционният фонд
трябва:
1. да определи и изплати размера на обезщетението, или
2. да даде мотивиран отговор по предявената претенция, когато:
а) отказва плащане, или
б) основанието на претенцията не е било
напълно установено, или
в) размерът на вредите не е бил напълно
установен.
(3) Гаранционният фонд не може да откаже да се произнесе по основателността
на претенция за обезщетение в слу чаите
на задължителна застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите, когато
за удостоверяването на пътнотранспортно
произшествие е бил представен някой от
документите по чл. 496, ал. 3 от Кодекса за
застраховането.
(4) Когато документите по ал. 3 са недостатъчни за удостоверяване на съществени
обстоятелства във връзка с настъпването на
пътнотранспортно произшествие, Гаранционният фонд може да изисква представянето
на документи и доказателства, изготвени от
други компетентни органи или лица, и не
може да откаже приемането на доказателства,
предоставени от увредените лица.
(5) Гаранционни ят фон д се произнася
окончателно по претенция в случаите на
задължителна застраховка „Злополука“ на
пътниците в срок до 6 месеца от датата на
предявяването. Гаранционният фонд се произнася по един от начините по ал. 2.
(6) Гаранционният фонд се произнася по
претенция за плащане по ал. 1, съответно по
ал. 5, в срок до 15 работни дни от представянето на всички доказателства по чл. 106
от Кодекса за застраховането, като:
1. определи и изплати размера на обезщетението, или
2. мотивирано откаже плащането.
(7) При жалба от увредено лице относно
размера на определеното обезщетение Гаранционният фонд в 7-дневен срок от постъпване
на жалбата писмено му предоставя фактическа и правна обосновка на определения
размер на обезщетението.
(8) По претенция за изплащане на обезщетения за едно събитие за имуществени и
неимуществени вреди вследствие на телесни
увреждания или смърт над 20 000 лв. и за
вреди на имущество над 20 000 лв. се произнася управителният съвет на Гаранционния
фонд, а в останалите случаи – изпълнителните директори.
Чл. 44. Значителни телесни увреждания
по смисъла на чл. 557, ал. 2 от Кодекса за
застраховането са телесните увреждания:
1. довели до временна или трайна загуба
на съзнанието на пострадалия;
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2. изразяващи се в нараняване, проникнало в черепната, гръдната или коремната
кухина, включително и закрито нараняване, наложило хирургическа интервенция в
черепната, гръдната или коремната кухина;
3. изразяващи се във фрактура на костите
на черепа или на гръбначния стълб, загуба
на част от тялото или трайна деформация,
включително фрактура на челюст или избиване на зъб;
4. изразяващи се в загуба на репродуктивна способност или парализа на тялото
или на част от него, или в загуба на говор,
или в загуба или намаляване с не по-малко
от 25 на сто на зрение или слух за период
не по-кратък от 3 месеца;
5. изразяващи се във фрактура на крайник с изключение на фрактури на пръстите
и фисура на кости без счупване;
6. дру ги у вреж дани я, различни от у врежданията по т. 1 – 5, които са довели до
престой в лечебно заведение за болнична
помощ, продължил не по-малко от 7 дни.
Чл. 45. (1) Размерът на обезщетението при
смърт или телесни увреждания се предлага
от експертна комисия към Гаранционния
фонд, като се прилага чл. 43.
(2) При определяне на размера на обезщетения Гаранционният фонд може да привлича
независими експерти.
(3) О б е з щ е т ен ие т о по з а д ъ л ж и т е л н а
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите се определя и заплаща във
валутата, в която е предявена претенцията,
освен в случаите, когато инвестициите в
тази ва л у та са рег улирани или ва л у тата
подлежи на трансферни ограничения, или
поради други причини не е подходяща за
инвестиране на средствата на Гаранционния
фонд. Обезщетения на лица с продължително пребиваване в Република България във
връзка със събития, настъпили на територията на Република България, се изплащат
в местна валута.
Г л а в а

п е т а

СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР
Чл. 46. Към Гаранционния фонд се създава
Информационен център, който се поддържа
от функция „Информационни системи и информационна сигурност“ на Гаранционния
фонд и се ръководи от ръководителя на тази
функция.
Чл. 47. (1) На интернет страницата на
Информационния център към Гаранционния
фонд се дава публичен достъп до регистъра
на данни от договорите за задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на
автомобилистите относно номер на застрахователния договор, името на застрахователя,
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дата на сключване, начална и крайна дата
на покритието.
(2) Данните по ал. 1 се получават при
задаване на регист рационни я номер или
номер на рама (шаси) на МПС, или серия
и номер на знака/стикера на Гаранционния
фонд, поставен на МПС.
Г л а в а

ш е с т а

ДЕЙНОСТ НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД
К АТО СИНДИК ИЛИ ЛИКВИДАТОР НА
ЗАСТРА ХОВАТЕЛ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИЯ ФОНД
Раздел I
Дейност на Гаранционния фонд като синдик
на застраховател
Чл. 48. (1) По всяко производство, в което
Гаранционният фонд е определен за синдик,
изпълнителният директор по чл. 553, ал. 2
от Кодекса за застраховането определя със
заповед екип от служители на Гаранционния
фонд, които да го подпомагат при осъществяване на правомощията му.
(2) Екипът по ал. 1 се състои най-малко от
един служител с юридическо образование и
един служител с висше икономическо образование, всеки от които трябва да отговаря
на следните изисквания:
1. да не е осъждан като пълнолетен за
умишлено престъпление от общ характер,
освен ако е реабилитиран;
2. да не е съпруг на или във фактическо
съпружеско съжителство с член на управителен или контролен орган или на акционер с 5 или повече на сто от капитала на
застрахователя, или на кредитор и да няма
родство с тях по права линия, по съребрена линия – до шеста, а по сватовство – до
трета степен;
3. да не е кредитор в производството по
несъстоятелност;
4. да не е невъзстановен в правата си
несъстоятелен длъжник;
5. да не се намира с длъжника или с кредитор в отношения, които пораждат основателно съмнение за неговото безпристрастие;
6. да не е освобождаван като синдик на
основание чл. 657, ал. 2 от Търговския закон или чл. 29, ал. 1, т. 6 или 7 от Закона
за банковата несъстоятелност;
7. по отношение на него да не е прилагана мярка по чл. 65, ал. 2, т. 11 от Закона за
банките (отм.) или по чл. 103, ал. 2, т. 16 от
Закона за кредитните институции;
8. да има не по-малко от 3 години стаж
по съответната специалност.
(3) При необходимост от специални знания
в областта на актюерските науки в екипа по
ал. 1 се включва служител с квалификация
на актюер.
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(4) Когато Гаранционният фонд е определен за синдик по повече от едно производство по несъстоятелност едновременно,
един и същ служител не може да бъде член
на повече от един екип по ал. 2.
(5) При необходимост от попълване на
екипите по ал. 1 Гаранционният фонд може
допълнително да назначи служители по реда
на чл. 21, ал. 2 и 3.
(6) Всяко правно действие на изпълнителния директор по чл. 553, ал. 2 от Кодекса за
застраховането в производството по несъстоятелност се придружава от становище на
най-малко двама от служителите от екипа
по ал. 1, съответно всеки документ, подписан
от изпълнителния директор в производството, се приподписва от най-малко двама от
служителите от екипа по ал. 1.
(7) С разрешение на съда по чл. 660, ал. 2 от
Търговския закон изпълнителният директор
по чл. 553, ал. 2 от Кодекса за застраховането
може да упълномощи служители от екипа по
ал. 1 за извършването на определени действия
от името на Гаранционния фонд. Освен в
случаите на упълномощаване за процесуално
представителство и за определени действия,
изрично посочени в пълномощното, упълномощаването се дава за съвместни действия
на поне двама от членовете на екипа.
(8) За извършване на общи действия в
производството по несъстоятелност, като
техническа обработка на претенции, счетоводство, процесуално представителство и
други действия, изпълнителният директор по
чл. 553, ал. 2 от Кодекса за застраховането
може да възлага задачи на служители от
администрацията на Гаранционния фонд,
които не са членове на екипа по съответното производство по несъстоятелност, при
спазване на изискванията на ал. 2 и без да
се прилага ограничението по ал. 4.
(9) Във връзка с вземането на решения
и извършването на действия на Гаранционния фонд по участие в производството по
несъстоятелност в качеството на кредитор
се приема, че:
1. изпълнителният директор по чл. 553,
ал. 2 от Кодекса за застраховането се намира
в конфликт на интереси във всеки случай;
2. служителите от екип по ал. 1 се намират в конфликт на интереси в случаите,
когато решенията или действията се отнасят
до застрахователя, в чието производство по
несъстоятелност са заети.
(10) При определяне на изпълнителния
директор, който самостоятелно осъществява
правомощията на Гаранционния фонд и го
представлява като синдик при несъстоятелност на застраховател, съгласно чл. 535, т. 1
от Кодекса за застраховането, съветът на
Гаранционния фонд на основание чл. 535,
т. 13 от Кодекса за застраховането решава
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и въпроса относно неговото заместване при
вземане на решения от управителния съвет в
случай на конфликт на интереси по ал. 9, т. 1.
Ч л. 49. Гара н ц ион н и я т фон д ск л юч ва
за сметка на бюджета си застраховката по
чл. 663а, ал. 1 от Търговския закон при условията на чл. 22, ал. 4 от Наредба № 3 от
27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците (ДВ, бр. 64
от 2005 г.), като минималният размер на
застрахователната сума е не по-малко от
100 000 лв. за едно събитие и 250 000 лв. в
агрегат за всички застрахователни събития за
срока на застраховката. Прилага се чл. 469,
ал. 5 от Кодекса за застраховането.
Чл. 50. (1) Гаранционният фонд разкрива
по една сметка по чл. 615, ал. 5 от Кодекса
за застраховането за целите на всяко отделно
производство по несъстоятелност. Когато
вземанията на застрахователя са в различни валути и това е в интерес на масата на
несъстоятелността, може да се разкрие по
една сметка за различните валути.
(2) Средствата в сметките по ал. 1 се
отчитат разделно от имуществото на Гаранционния фонд и не са част от него.
(3) Когато това е в интерес на масата на
несъстоятелността и с разрешение на съда
по чл. 658, ал. 1, т. 9 от Търговския закон,
Гаранционният фонд закрива сметките на
застрахователя и прехвърля сумите по тях
в сметките по ал. 1.
(4) Разпореждането със средства от сметката става по съвместно нареждане на изпълнителния директор по чл. 553, ал. 2 от
Кодекса за застраховането и на поне двама
членове на екипа по чл. 48, ал. 1.
Чл. 51. (1) Гаранционният фонд поддържа
на страницата си в интернет електронна версия на книгата по чл. 634в, ал. 1 от Търговския
закон на български език и на английски език,
като я актуализира своевременно, най-малко
веднъж седмично, а по отношение на своите
действия – не по-късно от края на работния
ден на вписването им в книгата, която е на
разположение в канцеларията на съда.
(2) Гаранционният фонд поддържа електронна версия на дневника по чл. 659, ал. 1
от Търговския закон на български и на английски език и при поискване от страна на
кредитор предоставя условия за електронен
достъп от разстояние до него при спазване
на мерки за информационна сигурност. Предоставеният електронен достъп не ограничава правото на кредитора да иска отчет по
конкретно поставени въпроси. Гаранционният фонд създава условия за предоставяне
на отчет по електронен път при спазване на
мерки за информационна сигурност.
(3) Гаранционни ят фонд публик у ва на
с т ра н и цат а си в и н т ерне т вся к а к ва до пълнителна информация при спазване на
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правилата за професионална тайна, както
и всички обявления, които е задължен да
прави съгласно изискванията и в сроковете
по Търговския закон.
Чл. 52. (1) Гаранционният фонд публикува на страницата си в интернет списък
на вземанията, които възникват по чл. 614,
ал. 2 от Кодекса за застраховането. В съобщението до известните кредитори в други
държави членки по чл. 627 от Кодекса за
застраховането Гаранционният фонд посочва
размера, в който признава вземанията им,
възникващи по чл. 614, ал. 2 от Кодекса за
застраховането.
(2) В процеса по предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност
изпълнителният директор по чл. 553, ал. 2
от Кодекса за застраховането събира доказателства за установяване на вземанията на
лицата по чл. 566 от Кодекса за застраховането. При изготвяне на списъка на приетите
вземания лихвата за забава на застрахователя
по чл. 565, ал. 3 от Кодекса за застраховането
се записва отделно.
Раздел ІІ
Дейност на Гаранционния фонд като ликвидатор на застраховател
Чл. 53. В производството по ликвидация
чл. 48 се прилага съответно.
Чл. 54. Гаранционният фонд публикува
на страницата си в интернет всяка информация, която е от полза за лицата, които имат
вземания към застрахователя в ликвидация,
при спазване на правилата за професионална
тайна, включително всички обявления, които
е задължен да прави съгласно изискванията
и в сроковете по Търговския закон.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. (1) Гаранционният фонд представя
на Комисията предложенията и друга информация по този правилник в обработваем
електронен формат, който позволява четене
на електронно устройство и поддържа възможност за електронно търсене на думи и
цифри.
(2) При представяне на променен или актуализиран документ същият се придружава
с документ, отразяващ направените промени.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правилникът за устройството и дейност та на Гаранционния фонд (обн., ДВ,
бр. 74 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2007 г.
и бр. 6 от 2009 г.) се отменя.
§ 3. Този правилник се издава на основание чл. 531 от Кодекса за застраховането и
е приет с Решение № 229-П от 12.08.2021 г.
на Комисията за финансов надзор.
За председател:
Владимир Савов
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ДОГОВОРИ
ПРЕЗ
НАЧАЛОТО
ОТЧЕТНАТА
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ОТЧЕТНАТА
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1. Застраховка "Живот" и рента
а) застраховка "Живот"
- смесена застраховка "Живот"
- рискова застраховка "Живот" /с покрит само
риска смърт/
б) застраховка за пенсия или рента
2. Женитбена и детска застраховка
3. Застраховка "Живот", свързана с
инвестиционен фонд
4. Изкупуване на капитал
5. Допълнителна застраховка
ОБЩО:
ДРУГИ ДОГОВОРИ по раздел I от приложение № 1, за които се дължи вноска по чл. 563, ал. 2, т. 2 от КЗ
1. Застраховка "Живот" и рента
а) застраховка "Живот"
- смесена застраховка "Живот"
- рискова застраховка "Живот" /с покрит само
риска смърт/
б) застраховка за пенсия или рента
2. Женитбена и детска застраховка
3. Застраховка "Живот", свързана с
инвестиционен фонд
4. Изкупуване на капитал
5. Допълнителна застраховка
ОБЩО:
ДОГОВОРИ С КОМБИНИРАНО ПОКРИТИЕ (РИСКОВО И ДРУГО ПОКРИТИЕ) по раздел I от приложение № 1
1. Застраховка "Живот" и рента
а) застраховка "Живот"
- смесена застраховка "Живот"
- рискова застраховка "Живот" /с покрит само
риска смърт/
б) застраховка за пенсия или рента
2. Женитбена и детска застраховка
3. Застраховка "Живот", свързана с
инвестиционен фонд
4. Изкупуване на капитал
5. Допълнителна застраховка
ОБЩО:
Бележки:
* Брой застраховани лица по договори за застраховки по раздел I от приложение № 1, осигуряващи покритие през отчетната година, съгласно чл. 563, ал. 2, т. 1 и 2 от КЗ във връзка с разпоредбата на чл. 37, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на
** Данните за размера на дължимите годишни вноски се определят за броя застраховани лица по договори, действащи през отчетната година съгласно чл. 563, ал. 2, т. 1 и 2 от КЗ.
*** Клетките, оцветени в сиво, не се попълват.
Данните в колони "ДОГОВОРИ, ДЕЙСТВАЩИ КЪМ НАЧАЛОТО НА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА", "НОВОСКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА", както и в колона "БРОЙ ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА", "ПО НОВОСКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ПРЕЗ
ОТЧЕТНАТА ГОДИНА" съответстват на данните в СПРАВКА № ГЖ.3.1: "ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПОРТФЕЙЛ - І ЧАСТ КЪМ 31.12... ГОДИНА" по Наредба № 53 на КФН.
Размерът на вноската за всяко застраховано лице е в съответствие с чл. 563, ал. 2 от КЗ.

РАЗМЕР НА
РАЗМЕР НА ГОДИШНИТЕ ВНОСКИ**
ДЪЛЖИМАТА
В т.ч. ПО
РАЗМЕР НА
ОБЩ ДЪЛЖИМ
РАЗМЕР НА
РАЗМЕР НА
ГОДИШНА ПРЕМИЯ
ДОГОВОРИ, ПО
ВНОСКАТА ЗА
РАЗМЕР НА
ВНОСКАТА ЗА
ВНОСКАТА ЗА
ПО ДОГОВОРИ,
В т.ч. ПО
В т.ч. ПО
КОИТО СЕ
ГОДИШНИТЕ
ЗАСТРАХОВАНИ ЗАСТРАХОВАНИ ЗАСТРАХОВАНИ
ДЕЙСТВАЩИ ПРЕЗ
ДОГОВОРИ, ПО ДОГОВОРИ, ПО
ЛИЦА по чл. 563, ЛИЦА по чл. 563,
ДЪЛЖИ
ВНОСКИ
ЛИЦА,
ОТЧЕТНАТА ГОДИНА,
КОИТО СЕ
КОИТО СЕ
ал. 2, т. 2 от КЗ
ВНОСКА по чл.
ДЪЛЖИМА по чл. ал. 2, т. 2 от КЗ
ПО КОИТО СЕ ДЪЛЖИ
ДЪЛЖИ
ДЪЛЖИ
(в размер 2 на сто
(1.00 лв.)
563, ал. 2, т. 2 от
563, ал. 2, т. 1 от
ВНОСКА по чл. 563, ал.
ВНОСКА по чл.
ВНОСКА по чл.
от размера на
КЗ
КЗ
2, т. 2 от КЗ
563, ал. 2, т. 1 от 563, ал. 2, т. 2 от
дължимата
(0.70 лв.)
(в размер 2 на сто
(в размер 2 на сто от
КЗ
КЗ
годишна премия)
от размера на
размера на дължимата
(0.70 лв.)
(1.00 лв.)
дължимата
годишна премия)
годишна премия)

БРОЙ ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА*

ПО
ДОГОВОРИТЕ,
ДЕЙСТВАЩИ
ПРЕЗ
ОТЧЕТНАТА
ГОДИНА

ДОГОВОРИ ЗА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА по раздел I от приложение № 1, за които се дължи вноска по чл. 563, ал. 2, т. 1 от КЗ:

КЛАСОВЕ ЗАСТРАХОВКИ

ДОГОВОРИ,
НОВОСКЛЮ
ДЕЙСТВАЩИ
ЧЕНИ
КЪМ
ДОГОВОРИ
НАЧАЛОТО
ПРЕЗ
НА
ОТЧЕТНАТА
ОТЧЕТНАТА
ГОДИНА
ГОДИНА

БРОЙ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ

СПРАВКА по чл. 37, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд: ОБЩИ ДАННИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВАТА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА ВНОСКИТЕ ПО ЧЛ. 563, АЛ. 2, Т. 1 И 2 ОТ КЗ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01. ДО 31.12. НА 20.. ГОДИНА

Приложение
към чл. 37, ал. 2
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване
с у ниформено облек ло, лични предпазни
средства, специално и работно облекло и
друго вещево имущество и снаряжение в
Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия (обн., ДВ,
бр. 35 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2020 г.;
изм., бр. 67 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На осигу ряване подлежат военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, курсантите, кадетите,
резервистите по чл. 59 от Закона за резерва
на въоръжените сили на Република България
и служителите от Държавна агенция „Национална сигурност“ при участие в операции
или мисии извън територията на страната.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Наредбата се прилага и за българските
военнослужещи, които изпълняват военна
служба в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в
задгранично представителство на Република
България, в международни организации или
в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.“
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) При първоначално приемане на
военна служба военнослужещите се осигуряват с униформено облекло по приложение
№ 1 (за военнослужещите от служба „Военна
полиция“ по приложение № 8) въз основа
на заповед на командира с еднократен лимит в размер, равен на тройния размер на
обявения с акт на министъра на отбраната
годишен лимит за годината на назначаване, в съответствие с придобиваното звание.
Еднократният лимит е валиден за текущата
година на назначаването и за следващата
календарна година, без да се допуска удължаване срока на усвояването му.
(2) При последващо приемане на военна
служба на лица, изпълнявали военна служба,
военнослужещите се осигуряват с униформено облекло по приложение № 2 (за военнослужещите от служба „Военна полиция“
по приложение № 8) въз основа на заповед
на командира, както следва:
1. в случай че са изминали по-малко от
24 месеца от датата на освобождаване от во-

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

енна служба – еднократно с годишен лимит
(обявен с акт на министъра на отбраната за
годината на назначаване) в двоен размер за
придобиваното звание, валиден за текущата
и следващата календарна година;
2. в случай че са изминали повече от 24
месеца от датата на освобождаване от военна служба – еднократно с годишен лимит
(обявен с акт на министъра на отбраната за
годината на назначаване) в троен размер за
придобиваното звание, валиден за текущата
и следващата календарна година.
(3) По реда на ал. 2 се осигуряват с униформено облек ло и лицата, изпълн явали
военна служба, които са възстановени на
предишната или на друга длъжност, въз основа на влязло в сила съдебно решение за
отмяна на заповедта за освобождаването им.“
§ 3. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На военнослужещите се изплаща левовата равностойност в размер до 25 % от
полагащия се годишен лимит при наличие
на финансови средства по решение на:
1. за военнослужещите от Българската
армия и Щаба на отбраната – от началника
на отбраната;
2. за военнослужещите от структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и административните звена от Министерството на отбраната (без Щаба на отбраната) – от
постоянния секретар на отбраната;
3. за българските военнослужещи, които изпълняват военна служба в състава
на многонац иона лни форми ровани я и ли
кои т о заемат д л ъ ж нос т и в за д г ра н и ч но
представителство на Република България,
в международни организации или в други
международни инициативи на територията
на страната и извън нея:
а) от началника на отбраната – за водещите се на отчет и доволствие към военни
формирования и структури от състава на
Българската армия и Щаба на отбраната;
б) от постоянния секретар на отбраната – за водещите се на отчет и доволствие към
военни формирования/структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
административните звена от Министерството
на отбраната (без Щаба на отбраната).“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Левовата равностойност по ал. 1 се
изплаща на основание заповед на командира.“
§ 4. В чл. 33 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Отпуснатият авансов и допълнителен
лимити са валидни за текущата (първа) и
следващата (втора) календарна година.
(8) В случаите, когато военнослужещ се осигури с допълнителен лимит по приложение № 5,
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но не бъде командирован да изпълнява военна служба извън територията на страната
по чл. 134, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОВСРБ, допълнителният лимит се използва през първата
и втората година. След втората година на
военнослужещия се отпуска годишен лимит с
коригиран размер, в който е отразена разликата между отпуснатия допълнителен лимит
и обявения за втората година със заповед на
министъра на отбраната годишен лимит.“
§ 5. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. Военнослужещите от военните
формирования, декларирани за участие в
мисии и операции на НАТО или Европейския
съюз, при активиране за участие в мисии
и операции се осигуряват с имущество от
звената от състава на СКС, както следва:
1. с униформено облекло: по приложение
№ 5, по реда на чл. 33, ал. 2;
2. с друго вещево имущество и снаряжение: по приложение № 6, по реда на чл. 35.“
§ 6. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Резервистите, изпълняващи срочна
служба в доброволния резерв по чл. 59 от
ЗРВСРБ, се осигуряват с униформено облекло и снаряжение за служебно ползване
по приложение № 4 и приложение № 7 за
времето на изпълнение на срочната служба.“
§ 7. Член 39а се отменя.
§ 8. В чл. 42 ал. 1 се изменя така:
„(1) Випускниците курсанти се осигуряват
по приложение № 1 с цвят на униформеното облекло на съответния вид Въоръжени
сили, от които са заявени за обучение, а
при обучение по заявка на служба „Военна
полиция“ – по приложение № 8.“
§ 9. Чл. 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) Осигуряването на випускниците курсанти с полагащото се униформено
облекло за тържественото им производство
в първо офицерско звание се извършва и
отчита в съответното ВВУ с раздавателноприемателна ведомост, като екземпляр от
ведомос т та се п редос та вя срещ у под п ис
на ви п уск н и ка к у рса н т. Във ведомос т та
се описват всички раздадени номенклатури облек ла с пълното им наименование,
мярка, количества, единични цени и обща
стойност.
(2) При встъпване в длъжност новоназначените офицери се доосигуряват при условията
на чл. 4, ал. 1 с лимитна вещева книжка,
която се издава от обслужващата финансова
служба на военното формирование/структура
по местоназначение, въз основа на представена раздавателно-приемателна ведомост и
заповед на командира. Лимитната вещева
книжка се издава със стойност, равна на
разликата между полагащия се лимит по
чл. 4, ал. 1 и общата стойност на полученото
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от ВВУ униформено облекло по раздавателно-приемателна ведомост.
(3) Представеният екземпляр от раздавателно-приемателната ведомост се прилага
към заповедта на командира, а копие от
раздавателно-п риемателната ведомост се
предава в обслужващия филиал за прилагане
към личния вещеви картон.
(4) П р и н а з н а ч а в а н е н а д л ъ ж н о с т,
изискваща промяна на цвета на осигуреното униформено облекло, новоназначеният
офицер връща в обсл у ж ващото го звено
неизползваното униформено облекло, като
чрез замяна получава същия вид облекло с
изискващия се цвят.“
§ 10. В допълнителната разпоредба т. 4 и
5 се изменят така:
„4. „Ръководители“ са ръководителите на
структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната, командирите на СКС, видовете
въоръжени сили, СКСО, КЛП и ККИПК.
5. Използваните в приложенията съкращения означават:
– СКС – Съвместно командване на силите;
– ВМА – Военномедицинска академия;
– ВС – Въоръжени сили;
– ОВ – Общовойскови;
– СВ – Сухопътни войски;
– ВВС – Военновъздушни сили;
– ВМС – Военноморски сили;
– СКСО – С ъвмес т но кома н д ва не на
специалните операции;
– НГЧ – Национална гвардейска част;
– К Л П – Ком а н д в а не з а лог ис т и ч н а
поддръжка;
– ККИПК – Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана.“
§ 11. В § 2 от преходните и заключителните
разпоредби думите „чл. 59, ал. 3, т. 1, предл.
3“ се заменят с „във връзка с чл. 59г, ал. 4“.
§ 12. В приложение № 1 към чл. 4 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел ІІ. Офицери, офицерски кандидати, мичмани и сержанти, носещи униформено облекло ВМС:
1.1. позиция № 3 „Шапка дамска бяла“
се изменя така:
„
№
по
ред

Наименование на
номенклатурите

Мярка

Количество

3.

Шапка дамска бяла

бр.

2

“

С Т Р.
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1.2. създава се позиция № 70:
№
по
ред

Наименование на номенклатурите

Мярка

Количество

70.

Знак за специа лност (само за офицери, завършили ВВМ У
„Н. Й. Вапцаров“ или придобили морско образование във ВА
„Г. С. Раковски“)

бр.

1

“
2. В раздел ІІІ. За матроси позиция 14 „Панталон от док черен“ се изменя така:
„
№
по
ред
14.

Наименование на номенклатурите
Панталон от док черен

Мярка

Количество

бр.

2

“
3. В „Забележки“ т. 2 се изменя така:
„2. Номенклатурите и количествата се определят със заповед на командира в зависимост
от спецификата на заеманата длъжност и в рамките на полагащия се лимит, но не повече от
посочените в таблицата препоръчителни количества.“
§ 13. В приложение № 2 към чл. 5, в раздел ІІ. За висш команден състав, офицери, офицерски
кандидати, мичмани и сержанти, носещи униформено облекло ВМС се създава позиция № 77:
„
№
по
ред

Наименование на номенклатурите

Мярка

Количество

77.

Знак за специалност (само за офицери, завършили ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ или придобили морско образование във ВА „Г. С. Раковски“)

бр.

1

“
§ 14. В приложение № 3 към чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел І. УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО, подраздел А. Униформено облекло за курсантите
в НВУ и ВВВУ:
1.1. позиции от № 1 до 4 включително се изменят така:
„
№
по
ред

„

Наименование на
номенклатурите

Мярка

Количество

Срок за износване
(месеци)

Отпуска се

1.

Полушуба/шинел

бр.

1

за срока на обучението

служебно

2.

Фуражка/шапка дамска

бр.

3

за срока на обучението

служебно

3.

Костюм униформен

бр.

2

за срока на обучението

служебно

4.

Якичка бяла

бр.

8

за дванадесет месеца

безвъзмездно

“

1.2. позиции от № 15 до 17 включително и № 47 се изменят така:
№
по
ред

Наименование на
номенклатурите

Мярка

Количество

Срок за износване
(месеци)

Отпуска се

15.

Ръкавици кожени/поларени

чф.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

16.

Пагони тунел и пагони
твърди

чф.

25

за срока на обучението

безвъзмездно

17.

Именна табела за сако

бр.

1

за срока на обучението

безвъзмездно

47.

Работен костюм (яке и
панталон или гащеризон)

бр.

5

за срока на обучението

безвъзмездно

“
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1.3. създават се позиции от № 48 до 50 включително:
№
по
ред

Наименование на
номенклатурите

Мярка

Количество

Срок за износване
(месеци)

Отпуска се

48.

Знак за завършен военен
университет

бр.

1

за випускниците

безвъзмездно

49.

Ръкавици работни

чф.

5

за срока на обучението

безвъзмездно

50.

Чанта командирска

бр.

1

за срока на обучението

служебно

“
2. В раздел І. УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО, подраздел Б. Униформено облекло за курсантите
във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“:
2.1. позиции № 1 и 2 се изменят така:
„
№
по
ред

„

Наименование на
номенклатурите

Мярка

Количество

Срок за износване
(месеци)

Отпуска се

1.

Пол у ш у ба к а м уфла ж на
зимна (черна)

бр.

3

за срока на обучението

безвъзмездно

2.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна
(черна)

бр.

3

за срока на обучението

безвъзмездно

“

2.2. създават се позиции от № 42 до 51 включително:
№
по
ред

Наименование на
номенклатурите

Мярка

Количество

Срок за износване
(месеци)

Отпуска се

42.

Пол у ш у ба к а м уфла ж на
зимна (черна)

бр.

3

за срока на обучението

безвъзмездно

43.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна
(черна)

бр.

3

за срока на обучението

безвъзмездно

44.

Панталон камуфлажен летен (черен)

бр.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

45.

Панталон камуфлажен зимен (черен)

бр.

1

за срока на обучението

безвъзмездно

46.

Топла подплата за панталон камуфлажен зимен
(черна)

бр.

1

за срока на обучението

безвъзмездно

47.

Риза камуфлажна с дълъг
ръкав (черна)

бр.

2

за срока на обучението

безвъзмездно

48.

Шапка камуфлажна лятна
(черна)

бр.

1

за срока на обучението

безвъзмездно

49.

Шапка камуфлажна зимна
(черна)

бр.

1

за срока на обучението

безвъзмездно

50.

Пагони за кам уфла ж но
облек ло (от к у рсант до
мичман)

чф.

10

за срока на обучението

безвъзмездно

51.

Пагони за шапка (от курсант до мичман)

бр.

5

за срока на обучението

безвъзмездно

“
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3. В раздел І. УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО се създава подраздел В:
№
по
ред

Наименование на
номенклатурите

Мярка

Количество

Срок за износване
(месеци)

Отпуска се

В. Униформено облекло за представителния блок на НВУ „В. Левски“
1.

Фуражка/шапка дамска –
НВУ

бр.

1

за срока на обучението

служебно

2.

Костюм униформен – НВУ

бр.

1

за срока на обучението

служебно

3.

Шарф с блях – НВУ

бр.

1

за срока на обучението

служебно

4.

Акселбант – НВУ

бр.

1

за срока на обучението

служебно

5.

Кожен колан за панталон – НВУ

бр.

1

за срока на обучението

служебно

6.

Обувки/ботуши – НВУ

чф.

1

за срока на обучението

служебно

7.

Ръкавици черни – НВУ

чф.

1

за срока на обучението

служебно

8.

Ръкавици бели – НВУ

чф.

1

за срока на обучението

служебно

“
4. В „Забележки“ т. 2 се изменя така:
„2. ВВУ създават оборотен фонд в размер до 20 % от полагащите се на курсантите облекла
и обувки.“
§ 15. В „Забележки“ на приложение № 4 към чл. 21, 39, 40 и 41 се създава т. 4:
„4. Военнослужещите могат да се осигуряват с раница (малка и голяма) и чрез филиалите
(военните магазини) с лимитна вещева книжка.“
§ 16. В приложение № 5 към чл. 33 и 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Позиция № 4 се изменя така:
„
№
по
ред
4.

„

Наименование на номенклатурите
Риза с дълъг ръкав камуфлажна

Мярка

Количество

бр.

2

“

2. Създават се позиции от № 15 до 17 включително:
№
по
ред

Наименование на номенклатурите

15.

Мярка

Количество

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

16.

Топла подплата за панталон камуфлажен зимен

бр.

1

17.

Риза за носене под бронежилетка

бр.

1

“
3. В раздел „Забележки“ т. 9 се изменя така:
„9. Номенклатурите за военнослужещите от военните формирования, декларирани за участие
в операции и мисии на НАТО или Европейския съюз, се осигуряват в звената от състава на
СКС по заявка на съответните структури от Въоръжените сили. При активиране на съответното
декларирано военно формирование СКС организира изпълнението на заявките.
За осигуряване на декларираните формирования с висока степен на готовност СКС формира
текущ резерв за номенклатурите от приложението (без „Именна табелка“) в размер, определен
от командващия на СКС. Формираният резерв ежегодно се опреснява.“
§ 17. В приложение № 6 към чл. 35 и 40, в раздел „Забележки“ т. 9 се изменя така:
„9. Номенклатурите за военнослужещите от военните формирования, декларирани за участие в операции и мисии на НАТО или Европейския съюз, се осигуряват от СКС по заявка на
съответните структури от Въоръжените сили. При активиране на съответното декларирано
военно формирование СКС организира изпълнението на заявките.“
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§ 18. В приложение № 7 към чл. 39 и 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на приложение № 7 към чл. 39 и 40 се изменя така:
„ТАБЛИЦА
за вида и нормите на осигуряваното униформено облекло на резервистите, изпълняващи
срочна служба в доброволния резерв по чл. 59 от ЗРВСРБ“.
2. Създават се позиции № 18 и 19:
№
по
ред

Наименование на номенклатурите

Мярка

Количество

18.

Топла подплата за полушуба камуфлажна зимна

бр.

1

19.

Топла подплата за панталон камуфлажен зимен

бр.

1

“
3. В „Забележки“ се правят следните изменения и допълнения:
3.1. точка 1 се изменя така:
„1. До създаването на достатъчни количества запаси от нови модели облекла и обувки,
посочени в приложението, правоимащите се осигуряват с наличните стари модели облекла и
обувки, съхранявани в складовете на военните формирования, до усвояване на наличностите.“;
3.2. създава се т. 3:
„3. Командирите/началниците на военни формирования/структури организират планирането
на полагащото се униформено облекло и друго вещево имущество за резервистите.“
§ 19. В приложение № 11 към чл. 21, 27 и 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел VІІІ позиция № 19 се заличава.
2. Раздел XI се изменя така:
„
№
по
ред

Наименование на
номенклатурите

Мярка

Количество

Срок за
износване
(години)

Отпуска се

XI. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ГОРИВА И ТОКСИЧНО-ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА
1.

Костюм киселиноустойчив за работа с окислители

бр.

2

1

безвъзмездно

2.

Костюм горивоустойчив за работа със специални горива

бр.

2

1

безвъзмездно

3.

Костюм за работа с токсично-химични вещества

бр.

2

1

безвъзмездно

4.

Ръкавици киселиноустойчиви за работа с
окислители

чф.

6

1

безвъзмездно

5.

Ръкавици горивоустойчиви за работа със
специални горива

чф.

6

1

безвъзмездно

6.

Ръкавици за работа с токсично-х имични
вещества

чф.

6

1

безвъзмездно

7.

Ботуши противоплъзгащи, киселиноустойчиви
за работа с окислители

чф.

1

1

безвъзмездно

8.

Ботуши противоплъзгащи, горивоустойчиви,
маслоустойчиви, водоустойчиви, антистатични
за работа със специални горива

чф.

1

1

безвъзмездно

9.

Ботуши противоплъзгащи, за работа с токсично-химични вещества

чф.

1

1

безвъзмездно

10.

Целолицева защитна маска (шлем с филтър) – за работещите със специални горива,
окислители и токсично-химични вещества

бр.

2

1

безвъзмездно

11.

Филтри за защитна маска (шлем с филтър) – за
работещите със специални горива и токсичнохимични вещества

бр.

Съгласно предписанията на производителя и/
или достигане на максимални концентрации
на преработка

безвъзмездно

“
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3. Раздел ХIV се изменя така:

„

№
по
ред

Наименование на
номенклатурите

Мярка

Количе- Срок за
ство
износване
(години)

Отпуска се

ХIV. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИТЕ В АКУМУЛАТОРНО-ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ
1.

Костюм работен зимен (яке и панталон/полугащеризон или гащеризон) от памучен плат

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Костюм работен летен (яке и панталон/полугащеризон или гащеризон) от памучен плат

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Ботуши гумени

чф.

1

1

безвъзмездно

4.

Престилка гумена

бр.

1

1

безвъзмездно

5.

Ръкавици киселиноустойчиви

чф.

1

1

безвъзмездно

6.

Наръкавници брезентови

чф.

1

1

безвъзмездно

7.

Обувки работни летни с композитно бомбе и
пластина

чф.

1

2

безвъзмездно

8.

Обувки работни зимни с композитно бомбе и
пластина

чф.

1

2

безвъзмездно

9.

Очила предпазни от закрит тип

бр.

1

2

безвъзмездно

“

4. Наименованието и буква „А“ от раздел XX се изменят така:

„

№
по
ред

Наименование на
номенклатурите

Мярка

Количество

Срок за
износване (години)

Отпуска се

XX. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ ПО ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД, ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕТО, КОМУНИКАЦИИТЕ, СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ, ФРИЗЬОРИ, ШИВАЧИ, САРАЧИ И ПЕРАЧИ
А. Личен състав по поддръжката на сградния фонд, електрооборудването, комуникациите и сигнално-охранителните системи
1.

Костюм зимен работен (яке и панталон/полугащеризон или гащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Костюм летен работен (яке и панталон/полугащеризон или гащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Ръкавици с 5 пръста от кожа и плат

чф.

2

1

безвъзмездно

4.

Ръкавици противосрезни

чф.

2

1

безвъзмездно

5.

Шапка лятна

бр.

1

2

безвъзмездно

6.

Шапка зимна/плетена/поларена

бр.

1

2

безвъзмездно

7.

Обувки работни летни (с композитно бомбе и
пластина)

чф.

1

3

безвъзмездно

8.

Обувки работни зимни (с композитно бомбе и
пластина)

чф.

1

3

безвъзмездно

9.

Ботуши PVC с вата

чф.

1

2

безвъзмездно

10.

Водозащитен комплект (яке с качулка и панталон)

бр.

1

2

безвъзмездно

Забележка. Номенклатурите в таблицата не са задължителни, осигуряват се за конкретно заеманата длъжност.
Текстът в скобите на позиции № 7 и 8 е за личния състав, изпълняващ дейности по електрооборудването, комуникациите и сигнално-охранителните системи.“
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5. Раздел XXI се изменя така:
№
по
ред

Наименование на
номенклатурите

Мярка

Количество

Срок за
износване
(години)

Отпуска се

XXI. РАБОТНО ОБЛЕКЛО ЗА ШОФЬОРИ

„

1.

Костюм летен работен (яке и панталон/полугащеризон или гащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

2.

Костюм зимен работен (яке и панталон/полугащеризон или гащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Светлоотразителна жилетка

бр.

1

2

безвъзмездно

4.

Ръкавици с 5 пръста от кожа и плат

чф.

2

1

безвъзмездно

“

6. Създава се раздел XXXVI:
№
по
ред

Наименование на
номенклатурите

Мярка

Количество

Срок за
износване
(години)

Отпуска се

XXXVI. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА РАБОТЕЩИ СЪС СВЕТЛИ ГОРИВА, МАСЛА И НЕФТОПРОДУКТИ
1.

Защитно облекло (костюм) за работа с горива,
масла и нефтопродукти, подходящо и за почистване на резервоари, антистатично/непромокаемо

бр.

1

1

безвъзмездно

2.

Костюм водозащитен (яке и панталон/полугащеризон или гащеризон)

бр.

1

2

безвъзмездно

3.

Ръкавици горивоустойчиви, маслоустойчиви,
водоустойчиви, антистатични

чф.

6

1

безвъзмездно

4.

Ботуши противоплъзгащи, горивоустойчиви,
маслоустойчиви, водоустойчиви, антистатични

чф.

1

1

безвъзмездно

5.

Полумаска с филтър с едно или две филтърни
гнезда, горивоустойчива

бр.

2

1

безвъзмездно

6.

Целолицева маска тип противогаз, горивоустойчива

бр.

2

1

безвъзмездно

7.

Филтри за полумаска

бр.

Съгласно предписанията на производителя и/или на максимални концентрации
на преработка

безвъзмездно

8.

Филтри за целолицева маска

чф.

Съгласно предписанията на производителя и/или на максимални концентрации
на преработка

безвъзмездно

9.

Предпазни очила от закрит тип (защитни очила)

бр.

1

2

безвъзмездно

10.

Обувки, горивоустойчиви, маслоустойчиви, антистатични, противохлъзгащи със защитно бомбе

чф.

1

2

безвъзмездно

11.

Филтър – вентилационна защитна система за почистване на резервоари (к-т, носима или возима)

бр.

1

С п о р е д
п р ед п ис анието на
производителя или до
изчерпване
на капацитета є

безвъзмездно

“
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7. Създава се раздел XXXVII:
№
по
ред

Наименование на
номенклатурите

Мярка

Количество

Срок за
износване
(години)

Отпуска се

XXXVII. СПЕЦИАЛНО ОБЛЕКЛО ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ,
ИЗПЪЛНЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ С МОТОРНИ ХРАСТОРЕЗИ И МОТОРНИ ТРИОНИ
1.

Ботуши (боти) противосрезни

чф.

1

2

служебно

2.

Ръкавици противосрезни

чф.

2

1

служебно

3.

Антифони външни

бр.

1

3

служебно

4.

Предпазен лицев щит с метална мрежа и козирка

бр.

1

2

служебно

5.

Каска предпазна

бр.

1

5

служебно

Забележка. Номенклатурите по позиции 3, 4 и 5 са лични предпазни средства и се осигуряват по
реда и условията на глава трета от настоящата наредба.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. Процедурите по осигуряването на
военнослужещите с униформено облек ло,
започнали преди влизането в сила на тази
наредба, се довършват по досегашния ред.
§ 21. Навсякъде в наредбата думите „служба
„Военна информация“ се заменят със „служба
„Военно разузнаване“.
§ 22. Навсякъде в наредбата:
1. Ду ми те „коман дващи я на СКС“ се
заменят с „командира на Командването за
логистична поддръжка“, с изключение на т. 8
от раздел „Забележки“ на приложение № 5
и т. 7 от раздел „Забележки“ на приложение
№ 6, където думите „командващия на СКС“
се заменят с „командира на СКС“.
2. Думите „Съвместното командване на
силите“ и „СКС“ се заменят съответно с „Командване за логистична поддръжка“ и „КЛП“.
3. Думите „СКИС“ се заменят с „ККИПК“.
§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на § 21, който влиза в сила от
4.08.2020 г., и § 10 и 22, които влизат в сила
от 1.09.2021 г.
Министър:
Георги Панайотов
5148

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
Наредба за изменение на Наредба № 3 от
5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания (обн., ДВ, бр. 30 от
2020 г.; доп., бр. 105 от 2020 г.)
§ 1. В приложението към член единствен
текстът на т. 7. „Коронавируси“ се изменя така:
„7. Коронавируси
Коронавирусите са РНК вируси от семейство Coronaviridae, с четири рода – ά, β, γ и δ.

Името им произлиза от тяхната характерна
форма при наблюдение под електронен микроскоп. Притежават повърхностен S (spikes)
протеин, отговорен за прикрепянето към
таргетните клетки, E (envelope) протеин, мембранен M протеин и N (нуклеокапсид). Някои
CoV притежават хемаглутинин-естеразен (HE)
протеин, подобен на S протеина.
Причиняват инфекции на ГДП, ДДП и ГИТ
при бозайници и птици. Засягайки дихателната
система, водят до развитие на фебрилитет, болка в гърлото, лимфаденопатия, но също така
и до тежки бронхити и пневмонии при деца
и възрастни. Някои CoV могат да причинят
SARS със сериозна прогноза и летален изход.
При човека основните представители са
Human CoV 229E, Human CoV OC43, SARSCoV, Human CoV-NL63, Human CoV HKU1,
MERS-CoV.
През последните шест години е регистрирана циркулацията на MERS-CoV, първоначално в страни от Близкия Изток. Вирусът
причинява тежки респираторни заболявания
при възрастни пациенти и такива с подлежащи
заболявания, водейки до висока смъртност
сред заболелите (около 36 %). Впоследствие се
разпространява в Централна и Източна Азия
благодарение на развития въздушен транспорт,
причинявайки епидемични взривове, най-големият от които през 2015 г. в Южна Корея.
Засега не съществува ефективно противовирусно лечение. В края на декември 2019 г.
в Централен Китай, провинция Хубей, са
регистрирани случаи на пневмония, причинени от нов тип от вида SARS коронавирус.
Международният комитет по таксономия на
вирусите му дава названието SARS-CoV-2, а
заболяването, което той причинява, е наречено
от Световната здравна организация COVID-19
и е обявено за пандемия в началото на март
2020 г. Антропонотичното предаване (R0 =
1,8 – 3,6) става предимно чрез респираторни
капки (при кихане и кашляне). След инкубационен период от 2 до 14 дни (средно ~ 5 дни)
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COVID-19 обикновено се проявява с повишена
температура и симптоми на възпаление на
горните дихателни пътища, а именно суха
кашлица и диспнея. Асимптоматичното протичане е често, както и появата на някои други
оплаквания (аносмия, болки в корема, диария).
Клиничното течение на болестта варира от
много леко до появата на тежки пневмонии
и дори критични, животозастрашаващи усложнения, като: остър респираторен дистрес
синдром (ОРДС), шок и полиорганна дисфункция. Препоръките за контрол на инфекцията
и превантивните мерки обикновено включват:
лична хигиена (измиване на ръцете), избягване
на публични места и контакти със заразени
(> 15 минути/24 часа при потвърден случай),
карантина/изолация и носене на подходящи
лични предпазни средства (ЛПС). Диагнозата
се потвърждава чрез RT-qPCR на SARS-CoV-2
РНК, изолирана от проби на пациента, за
предпочитане от носоглътката.
Първият контакт със здравната система
на лица със съмнение за заразяване с коронавирусна инфекция се осъществява по
установения ред:
– в лечебни заведения за извънболнична
медицинска помощ – ОПЛ, лекари специалисти на индивидуална практика, медицински
центрове, ДКЦ и лаборатории;
– от спешни мобилни екипи на ЦСМП и
при амбулаторни прегледи във филиалите им;
– в спешните отделения – диагностичноконсултативните блокове на лечебни заведения
за болнична помощ;
– от РЗИ – по телефон или при провеждане
на епидемиологично проучване.
В извънболничната помощ скринингът на
суспектни за заразяване с коронавирусна инфекция пациенти се извършва на база анамнеза
с епидемиологична насоченост за възможен
контакт със заразен и при възможност клиничен преглед, като по преценка на лекаря, при
наличие на основателно съмнение, могат да
се назначават и осъществяват допълнителни
консултации и изследвания, в т.ч. PCR или
друго потвърждаващо коронавирусната инфекция изследване.
Следва да се отчете фактът, че при нарастване броя на случаите възможността за
допълнителна консултация със специалист по
инфекциозни болести може да бъде затруднена.
За пациентите с доказана коронавирусна инфекция лечебните заведения за извънболнична
помощ осъществяват и първоначална оценка
на здравословното състояние и определяне на
потребностите от лечение.
Проследяването на лицата с безсимптомно
протичане и лечението и наблюдението на леките и неусложнени форми на коронавирусна
инфекция се извършват в домашни условия
под контрола и наблюдението на общопрактикуващите лекари. Домашното лечение се
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извършва съгласно индивидуалния опит на
лекаря, препоръчаните и използвани към
момента протоколи за диагностика и лечение,
индивидуалното здравословно състояние на
пациента, наличието на придружаващи заболявания и др. Домашното лечение и наблюдение
на болните с леки форми се организира така,
че да осигурява възможност за бърза преоценка на поведението в случай на влошаване на
състоянието и възникване на индикации за
последващо болнично лечение. Пациентите се
информират подробно при какви обстоятелства
и към кого могат да се обърнат в тези случаи
(ЦСМП, ОПЛ). Използвайки натрупания опит
и регистрираните симптоми на болестта и
нейното клинично протичане, общопрактикуващите лекари проследяват (включително
и дистанционно, по телефон) състоянието на
заразените лица, както и на пациентите на
домашно лечение.
Терапевтично поведение:
– А симптоматична или пресимптоматична форма – изолиране и мониториране на основните показатели;
– Л ека форма – изолаци я, к линично
н аб л юден ие и под д ърж а щ а т ерапия – адекватна хидратация, витамини, антипиретици, антитусива;
– Лека към средна форма на заболяването – изолаци я, адек ватна х идратация, балансирана диета, белодробна физиотерапи я и ди хателна
гимнастика, антипиретици, НСПВС,
бромхексин или друго антитусивно
средство, кортикостериод и АБ само
при преценка от лекар и емпирично
при съмнение за вторична бактериална
суперинфекция и/или микробилогична
верификация на бактериален причинител, НМХ – конвенционална или
профилактична доза – по преценка на
лекар. Ежедневна клинична оценка за
хоспитализация.
Изборът на лабораторни показатели е по
преценка на лекуващия лекар.
Терапи ята е изк лючителен избор на
наблюдаващия/лекуващия лекар, като АБ
терапия е строго индицирана при определени
случаи – тежест, съпътстващи заболявания,
лабораторна и клинична емпирична корелация
за вторична бактериална суперинфекция, но
неналагащи хоспитализация, образни данни,
суспектни за вторична бактериална суперинфекция, но неналагащи хоспитализация и
други. Лекарствената терапия включва:
· C ef u rox i me – пе р о р а л н а с ус пен зи я
125 мг/5 мл и 250 мг/5 мл; по 125 мг
два пъти дневно, като дозата не трябва
да надвишава 250 мг за 24 часа (деца
под 2 години) или 250 мг през устата на
12 часа, като дозата не трябва да надвишава 500 мг за 24 часа (тази дозировка е за
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деца над 2 години); продължителност
7 – 10 дни. При възрастни пациенти – таблетки от 250 мг и 500 мг – два
пъти по 250 или 2 пъти по 500 мг за
7 дни. Парентерално се прилага в дози
100 – 150 – 250 мг/кг тегло/за 24 часа в
зависимост от възрастта, разпределен
в 3 – 4 приема мускулно или венозно
за 5 – 10 дни.

 абележка: Дозите, приемът и продълЗ
жителност та се у точняват от лекар в
зависимост от естеството на инфекцията
като органно засягане.

· A
 zithromycin – перора лна суспензи я
100 мг/5 мл и 200 мг/5 мл, прием –
10 мг/кг тегло – еднократно дневно в
продължение на 3 дни. При възрастни:
капсули от 250 и 500 мг – първия ден
500 мг, последвано в следващите дни по
250 мг за 2 до 5 дни. Парентерално –
500 мг венозно – веднъж дневно, наймалко два дни, след което може да
продължи през устата за 7 дни. Продължителност и дозировка: в зависимост от
възрастта и органната локализация. Антибиотик, препоръчващ се в повечето ръководства при коронавирусна инфекция.
· L evofloxacin – табл. от 250, 500, 750 мг;
орална суспенсия 25 мг/мл; венозно
250 мг разтвор за инфузия (50 мл) и 500 мг
разтвор за инфузия (100 мл). Приложение:
250 мг или 500 мг през устата или венозно за 24 часа за 7 – 10 дни; максимална
доза 750 мг/24 часа, 5 – 7 дни.
· E noxaparin – инжекционен разтвор в
предварително напълнени спринцовки:
20 мг/0,2 мл; 30 мг/0,3 мл; 40 мг/0,4 мл;
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60 мг/0,6 мл. Приложение: 30 мг на
всеки 12 часа подкожно; 40 мг веднъж
дневно подкожно или 60 мг веднъж
дневно еднократно; дозата зависи от
показанията при съответния пациент;
като профилактика на венозна тромбоемболия 40 мг за 24 часа за 7 – 10 дни.
· N adroparin – Профи ла к т и ч на доза:
3800 IU, т.е. 0,4 мл от 45 до 70 кг;
5700 IU, т.е. 0,6 мл от 71 до 110 кг.
· Dabigatran etexilate – капсули от 75 мг,
110 мг, 150 мг; като профилактика на
тромбообразуване по една капсула от
150 мг два пъти дневно, продължителността зависи от възрастта на пациента и неговата бъбречна функция,
28 – 30 дни.
· Bromhexine – табл. от 8 мг; възрастни
и деца над 14 години – 3 пъти по две
таблетки за 5 – 7 дни.
· Budesonide – прах за инхалации 200 или
400 микрограма доза два пъти дневно
в продължение на 3 дни.
· D examethasone перорално или интравенозно 6 мг/за 24 часа до 10 дни.
· C lopidogrel – таблетки от 75 мг; 7 –
10 дни.
Заразените лица, при които е необходимо
болнично лечение, се настаняват в лечебно
заведение за болнична помощ.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране
на лекарствените продукти, прието съгласно
Протокол № 452 от 24.08.2021 г.
За председател:
Маноела Манова-Овчарова
5186
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-688
от 6 август 2021 г.
На основание чл. 1, буква б) и чл. 4, параграф 3 от Конвенция № 50 на Съвета на Европа
за разработване на Европейската фармакопея
от 22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134
от 1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона
за ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета
на Европа за разработването на Европейската
фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюция
АР-CPH (21) 6 на Съвета на Европа и на чл. 12,
ал. 3 и 4 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина нареждам:
I. Определям 1 юли 2022 г. за дата на отпадане
в Република България на монографиите Аминоглутетимид (1291), Рибено масло от черен дроб на
треска (тип B) (1193) и Техниций (99тTc) – колоидна
сяра, инжекционен разтвор (0131), съставляващи
част от Европейската фармакопея.
II. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.
За министър:
Д. Петров
5143

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 313
от 16 юни 2021 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на комисията по т. 22 съгласно протокол № 7
от 25.03.2021 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5,
чл. 87, чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията
за безопасност съгласно стандарт БДС EN 71-1:
1:2014+А1:2018 „Безопасност на играчки“, Част 1:
Механични и физични свойства, т. 8.4. „Тест за
устойчивост на опън“ и т. 8.2. „Тест за малки
части“ нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
комплект за деца до 3 години – блуза с къс ръкав
и клин, марка „LUMINOSO“. Блузата е в жълт
цвят с черен надпис „BR AVE GIRLS“ „Just Be
Cool“ c множество залепени малки камъчета,
клинът е в черен цвят с надпис върху левия
крачол „Just Be Cool“ с множество залепени
малки камъчета. Към стоката има пришит текстилен етикет с информация: „LUMINOSO“ 97%
PAMUK 3% ЕLASTAN Made in Turkey, размер,
символи за третиране, към клина има пришит
етикет „LUMINOSO“, 100% PAMUK, Made in
Turkey, на прикрепен от производителя хартиен етикет има информация: „LUMINOSO for
kids“, www.luminoso.com, Kod-L313, като стока,
представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката не отговаря на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1: 1:2014+А1:2018
„Безопасност на играчки“, Част 1: Механични и
физични свойства, т. 8.4. „Тест за устойчивост на
опън“, тъй като лесно се отделят малки части,
и т. 8.2. „Тест за малки части“ и отделените
малки части влизат изц яло в цилиндъра за
малки части и съгласно направена оценка на
риска представляват сериозен риск за здравето
на потребителите от задавяне (за малки деца
до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
5073
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ЗАПОВЕД № 314
от 16 юни 2021 г.
Ha основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на комисията по т. 22 съгласно протокол № 7
от 25.03.2021 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5,
чл. 87, чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията
за безопасност съгласно стандарт БДС EN 71-1:
1:2014+А1:2018 „Безопасност на играчки“, Част
1: Механични и физични свойства, т. 8.4. „Тест
за устойчивост на опън“ и т. 8.2. „Тест за малки
части“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски комплект за деца до 3 години – блуза с къс
ръкав и клин, марка „LUMINOSO“. Блузата е
в светлозелен цвят с надпис „Mine lives Pretty
chic So Cool“ c множество за лепени ма лк и
камъчета, клинът е в черен цвят с надпис „So
Cool“ на десния крачол и котешки стъпки на
левия, с пришит текстилен етикет „LUMINOSO“
97% PAMUK 3% ELASTAN Made in Turkey, на
прикрепен от производителя хартиен етикет
има информация: „LUMINOSO for kids“, www.
luminoso.com, на за лепен върх у него етикет
„LUMINOSO KIDS“, Kod:P-920, баркод 1 936329
709203, като стока, представляваща сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката не отговаря на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1: 1:2014+А1:2018
„Безопасност на играчки“, Част 1: Механични и
физични свойства, т. 8.4. „Тест за устойчивост на
опън“, тъй като лесно се отделят малки части, и
т. 8.2. „Тест за малки части“ и отделените малки части влизат изцяло в цилиндъра за малки
части и съгласно направена оценка на риска
представляват сериозен риск за здравето на потребителите от задавяне (за малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от задавяне на малки деца до 3 г.
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Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
5074
ЗАПОВЕД № 315
от 16 юни 2021 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение
на комисията по т. 22 съгласно протокол № 7
от 25.03.2021 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5,
чл. 87, чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията
за безопасност съгласно стандарт БДС EN 71-1:
1:2014+А1:2018 „Безопасност на играчки“, Част
1: Механични и физични свойства, т. 8.4. „Тест
за устойчивост на опън“ и т. 8.2. „Тест за малки
части“ нареждам:
1. Забран явам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на
детски комплект за деца до 3 години марка
„BEBUS“ – розова пола и блуза с къс ръкав в
цвят бял, с надпис Wonderful, с изобразена роза
и сърца, с множество залепени малки камъчета
и пришита пеперуда с камък, към стоката има
пришит текстилен етикет 95 % COTTON 5 %
LYCR A Made in Turkey, на хартиен етикет на
производителя има информация: „BEBUS“, код
1408, баркод 1 000000 042375, www.bebuskids.com,
на залепен върху него етикет има информация
на български език: комплект к.р. момиче 1408
(6 – 18 м), производител „BEBUS“, Турция, като
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
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Мотиви:
Стоката не отговаря на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1: 1:2014+А1:2018
„Безопасност на играчки“, Част 1: Механични и
физични свойства, т. 8.4. „Тест за устойчивост на
опън“, тъй като лесно се отделят малки части, и
т. 8.2. „Тест за малки части“ и отделените малки
части влизат изцяло в цилиндъра за малки части и
съгласно направена оценка на риска представляват
сериозен риск за здравето на потребителите от
задавяне (за малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара
в несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
5075
ЗАПОВЕД № 318
от 16 юни 2021 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и
на нейната администрация и решение на комисията по т. 22 съгласно протокол № 7 от 25.03.2021 г.
във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87, чл. 71,
ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, изискванията за безопасност съгласно стандарт БДС EN
71-1: 1:2014+А1:2018 „Безопасност на играчки“,
Част 1: Механични и физични свойства, т. 8.4.
„Тест за устойчивост на опън“ и т. 8.2. „Тест за
малки части“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детски
комплект за деца до 3 години – блуза с къс ръкав,
пола-боди и лента за глава, марка „BABY ROSE“.
Блузата е в бял цвят с изобразено момиченце и
залепени множество декоративни камъчета. Към
стоката има пришит текстилен етикет с информация: „BABY ROSE“, 95% COTTON, 5% ELASTAN,
Made in Turkey, размер, символи за третиране,
на прикрепен от търговеца хартиен етикет има
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информация: „BABY ROSE“, www.babyrose.com.
tr, код 3350, баркод 4 983201 133509, на залепен
върху него етикет има информация на български
език: комплект с пола-боди к.р., 3350 (6 – 18 м),
производител „BABY ROSE“, Турция, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които
стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката не отговаря на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1: 1:2014+А1:2018
„Безопасност на играчки“, Част 1: Механични и
физични свойства, т. 8.4. „Тест за устойчивост на
опън“, тъй като лесно се отделят малки частици,
т. 8.2. „Тест за малки части“ и отделените малки
части влизат изцяло в цилиндъра за малки части и
съгласно направена оценка на риска представляват
сериозен риск за здравето на потребителите от
задавяне (за малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара
в несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
5076

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-60
от 5 август 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във връзка със заявления вх. № 09-52235-22.03.2021 г., № 09134830-09.11.2020 г. и вх. № 09-128393-23.10.2020 г.
от СГКК – Добрич, и приложените към тях документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
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одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на:
I. С. Ведрина, EKATTE 10307, община Добрич – селска, одобрени със Заповед № РД-18-271
от 28.08.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 10307.115.492:
площ: 19 857 кв. м, язовир, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД;
поземлен имот с идентификатор 10307.126.216:
площ: 639 кв. м, за местен път, собственост на
Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 10307.888.229:
площ: 537 кв. м, за местен път, собственост на
Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 10307.888.230:
площ: 239 кв. м, за местен път, собственост на
Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 10307.888.231:
площ: 219 кв. м, за местен път, собственост на
Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 10307.888.232:
площ: 225 кв. м, за местен път, собственост на
Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 10307.888.233:
площ: 347 кв. м, друг вид нива, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 10307.888.234:
площ: 66 кв. м, друг вид нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 10307.888.235:
площ: 116 кв. м, друг вид нива, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 10307.122.169:
площ: 2515 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10307.126.217:
площ: 515 кв. м, друг вид нива, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.109:
площ: 3785 кв. м, за местен път, собственост на
Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.110:
площ: 675 кв. м, нива, собственост на Пламен
Василев Петров;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.111:
площ: 188 кв. м, нива, собственост на Божил
Василев Божилов;
поземлен имот с идентификатор 10307.119.173:
площ: 157 кв. м, друг вид нива, собственост на
Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.104:
площ: 6322 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 10307.126.9:
пасище, собственост на Община Добричка, площ
преди промяната: 237 857 кв. м, площ след промяната: 237 537 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.888.166:
друг вид нива, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 942 кв. м, площ след промяната: 601 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.888.167:
друг вид нива, собственост на Община Добричка,
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площ преди промяната: 3661 кв. м, площ след
промяната: 3376 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.888.224:
друг вид нива, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 716 кв. м, площ след промяната: 477 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.888.227:
друг вид нива, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 1338 кв. м, площ след
промяната: 547 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.888.228:
друг вид нива, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 942 кв. м, площ след промяната: 849 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.119.169:
друг вид нива, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 2658 кв. м, площ след
промяната: 2504 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.119.170:
друг вид нива, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 2448 кв. м, площ след
промяната: 577 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.119.172:
друг вид нива, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 1631 кв. м, площ след
промяната: 1584 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.122.168: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 43 554 кв. м,
площ след промяната: 49 960 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.123.102: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната:
4863 кв. м, площ след промяната: 670 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.126.103:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Добричка, площ преди
промяната: 4644 кв. м, площ след промяната:
1496 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.126.104:
площ преди промяната: 13 039 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост
на Община Добричка, площ след промяната: 13
015 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.9:
нива, собственост на Стоян Стоянов Тодоров,
площ преди промяната: 12 004 кв. м, площ след
промяната: 11 927 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.10:
нива, собственост на Курта Колева Давиденко,
площ преди промяната: 12 496 кв. м, площ след
промяната: 12 261 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.11:
нива, собственост на Иванка Стоянова Станева,
площ преди промяната: 13 001 кв. м, площ след
промяната: 12 895 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.28:
нива, собственост на Вихрен Йорданов Великов,
площ преди промяната: 11 004 кв. м, площ след
промяната: 10 534 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.30:
нива, собственост на Неделчо Стефанов Неделчев,
площ преди промяната: 7441 кв. м, площ след
промяната: 7074 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.72:
нива, собственост на Пламен Василев Петров,
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площ преди промяната: 13 001 кв. м, площ след
промяната: 11 728 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.73:
нива, собственост на Божил Василев Божилов,
площ преди промяната: 13 001 кв. м, площ след
промяната: 12 148 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.76:
нива, собственост на „Яйца и птици“ – АД, площ
преди промяната: 7997 кв. м, площ след промяната: 7638 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.78:
нива, собственост на „Яйца и птици“ – АД, площ
преди промяната: 5000 кв. м, площ след промяната: 4824 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.79:
нива, собственост на Димитър Христов Христов,
площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след
промяната: 9927 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.81: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 28 862 кв. м,
площ след промяната: 37 452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.104:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Добричка, площ преди
промяната: 9784 кв. м, площ след промяната:
2771 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.106: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната:
1723 кв. м, площ след промяната: 397 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.449:
друг вид нива, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 1423 кв. м, площ след
промяната: 1395 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.453:
друг вид нива, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 2492 кв. м, площ след
промяната: 2473 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.455:
друг вид нива, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 2777 кв. м, площ след
промяната: 2657 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.107.456:
друг вид нива, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 2529 кв. м, площ след
промяната: 2515 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.109.9:
нива, собственост на Денка Колева Чанова-Вълова,
площ преди промяната: 28 003 кв. м, площ след
промяната: 27 578 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.109.46:
нива, собственост на Емилиян Радев Деветаков и Тихомир Радев Деветаков, площ преди
промяната: 19 167 кв. м, площ след промяната:
18 959 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.109.99:
нива, собственост на Златинка Маринова Щерева,
площ преди промяната: 20 834 кв. м, площ след
промяната: 20 738 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.116.107:
широколистна гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди промяната:
173 913 кв. м, площ след промяната: 172 902 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.117.25:
пасище, собственост на Община Добричка, площ
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преди промяната: 364 507 кв. м, площ след промяната: 359 171 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.117.30:
нива, собственост на Венелин Добрев Велев,
площ преди промяната: 16 001 кв. м, площ след
промяната: 15 519 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.117.103: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната:
3967 кв. м, площ след промяната: 3894 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.117.124:
за местен път, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 62 803 кв. м, площ след
промяната: 79 429 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.117.125:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 12 019 кв. м, площ след промяната:
9074 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.117.127:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 14 455 кв. м, площ след промяната:
14 353 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.118.132:
друг вид нива, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 1488 кв. м, площ след
промяната: 923 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.118.182: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната:
6277 кв. м, площ след промяната: 365 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.119.102:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Добричка, площ преди
промяната: 9762 кв. м, площ след промяната:
9308 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.120.15:
нива, собственост на Русанка Йорданова Атанасова,
Иван Иванов Андонов, Колю Георгиев Стамов,
Мина Тодорова Димитрова, Иван Петров Петров,
Мария Петрова Георгиева, Вълко Петров Петров,
Никола Петров Петров, Керанка Георгиева Пенчева, Мария Антонова Пенева и Васил Иванов
Андонов, площ преди промяната: 37 536 кв. м,
площ след промяната: 34 497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.120.33:
нива, собственост на Дениела Иванова Демирева-Бонева, площ преди промяната: 10 899 кв. м,
площ след промяната: 10 100 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.120.34:
нива, собственост на Александър Станчев Александров, площ преди промяната: 10 902 кв. м,
площ след промяната: 10 101 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.120.35:
нива, собственост на Демир Пеев Демиров, площ
преди промяната: 5451 кв. м, площ след промяната: 5051 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.120.36:
нива, собственост на Димитър Пеев Демиров,
площ преди промяната: 5451 кв. м, площ след
промяната: 5051 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.120.37:
нива, собственост на „С.И.Г.“ – ООД, площ преди промяната: 5450 кв. м, площ след промяната:
5050 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 10307.120.38:
нива, собственост на Димитър Георгиев Костадинов, площ преди промяната: 5451 кв. м, площ
след промяната: 5050 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.120.39:
нива, собственост на „Риверагро“ – ЕООД, площ
преди промяната: 3951 кв. м, площ след промяната: 3660 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.120.40:
нива, собственост на Димитър Руменов Гушев,
площ преди промяната: 3951 кв. м, площ след
промяната: 3660 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.120.41:
нива, собственост на Георги Тодоров Стоянов,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2779 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.120.50:
нива, собственост на Георги Славов Тодоров,
площ преди промяната: 12 085 кв. м, площ след
промяната: 11 831 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.120.51:
нива, собственост на Младен Димитров Матеев,
площ преди промяната: 12 085 кв. м, площ след
промяната: 11 830 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.120.52:
нива, собственост на Злати Славов Тодоров, площ
преди промяната: 12 086 кв. м, площ след промяната: 11 831 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.120.59:
нива, собственост на Димитър Георгиев Костадинов, площ преди промяната: 8000 кв. м, площ
след промяната: 7739 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.120.72: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната:
2940 кв. м, площ след промяната: 2925 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.1:
нива, собственост на Димитър Петров Митев,
площ преди промяната: 7001 кв. м, площ след
промяната: 6538 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.12:
нива, собственост на Сава Иванова Янчева, площ
преди промяната: 35 001 кв. м, площ след промяната: 32 872 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.19:
нива, собственост на Руси Демиров Пехливанов,
площ преди промяната: 9750 кв. м, площ след
промяната: 9078 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.20:
нива, собственост на Жулиета Ганчева Златева,
площ преди промяната: 9750 кв. м, площ след
промяната: 9106 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.22:
нива, собственост на Радка Демирова Русева,
площ преди промяната: 9751 кв. м, площ след
промяната: 9236 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.32:
нива, собственост на Невена Димитрова Николова
и Галин Недев Николов, площ преди промяната:
17 102 кв. м, площ след промяната: 16 684 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.33:
нива, собственост на Гинка Павлова Желева,
площ преди промяната: 25 001 кв. м, площ след
промяната: 24 390 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.34:
нива, собственост на Кремена Руменова Накева,
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площ преди промяната: 18 751 кв. м, площ след
промяната: 18 292 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.35:
нива, собственост на Николина Гочева Георгиева,
площ преди промяната: 18 751 кв. м, площ след
промяната: 18 293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.36:
нива, собственост на Мюсюлманско настоятелство,
площ преди промяната: 5360 кв. м, площ след
промяната: 5142 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.37:
нива, собственост на Мюсюлманско настоятелство,
площ преди промяната: 5360 кв. м, площ след
промяната: 5143 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.38:
нива, собственост на Мюсюлманско настоятелство,
площ преди промяната: 5360 кв. м, площ след
промяната: 5143 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.41:
нива, собственост на Красимир Тодоров Николов,
площ преди промяната: 5067 кв. м, площ след
промяната: 4696 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.62:
нива, собственост на Еюб Мехмедов Еюбов, площ
преди промяната: 4000 кв. м, площ след промяната: 3423 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.64:
нива, собственост на Пенко Николов Петров,
площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след
промяната: 9533 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.65:
нива, собственост на Марийка Ловчева Стоянова,
площ преди промяната: 10 001 кв. м, площ след
промяната: 9660 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.66:
нива, собственост на Иван Събев Петров, площ
преди промяната: 10 001 кв. м, площ след промяната: 9756 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.67:
нива, собственост на Стоян Желев Стоянов, площ
преди промяната: 10 001 кв. м, площ след промяната: 9757 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.73:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 16 761 кв. м, площ след промяната:
36 050 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.102:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Добричка, площ преди
промяната: 3932 кв. м, площ след промяната:
3905 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 10307.115.43:
площ: 11 354 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 10307.115.46:
площ: 8503 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 10307.126.300:
площ: 193 кв. м, друг вид нива, собственост на
Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 10307.126.301:
площ: 126 кв. м, друг вид нива, собственост на
Община Добричка;
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поземлен имот с идентификатор 10307.120.75:
площ: 1825 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 10307.121.101:
площ: 6313 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка.
ІІ. С. Дончево, EKATTE 22988, община Добрич – селска, одобрени със Заповед № РД-18-281
от 31.08.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 22988.33.35:
площ: 35 197 кв. м, за местен път, собственост на
Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.906:
площ: 12 923 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – Държавно лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 22988.18.906:
площ: 20 307 кв. м, за местен път, собственост на
Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 22988.21.126:
площ: 24 914 кв. м, за местен път, собственост на
Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 22988.21.128:
площ: 267 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 22988.21.129:
площ: 169 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт;
поземлен имот с идентификатор 22988.21.127:
площ: 8961 кв. м, за местен път, собственост на
Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 22988.21.130:
площ: 497 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 22988.21.131:
площ: 717 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 22988.18.907:
площ: 334 кв. м, за местен път, собственост на
Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 22988.18.908:
площ: 426 кв. м, язовир, собственост на „Hапоителни системи“ – ЕАД.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 22988.12.45:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 18 507 кв. м, площ след промяната:
18 461 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.12.900: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната:
4941 кв. м, площ след промяната: 4916 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.33.15: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната:
4404 кв. м, площ след промяната: 4386 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.33.34:
за животновъдна ферма, собственост на „Яйца
и птици – Зора“ – АД, площ преди промяната:
588 728 кв. м, площ след промяната: 587 688 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.176:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
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на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 42 908 кв. м, площ след промяната:
31 117 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.902:
за местен път, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 18 749 кв. м, площ след
промяната: 17 749 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.903: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната:
8820 кв. м, площ след промяната: 8688 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.18.55:
нива, собственост на Даниела Събева Илиева,
площ преди промяната: 23 007 кв. м, площ след
промяната: 22 976 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.18.128:
нива, собственост на Панайот Илиев Недялков,
площ преди промяната: 17 753 кв. м, площ след
промяната: 17 089 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.18.132:
нива, собственост на Ради Георгиев Радев, площ
преди промяната: 11 001 кв. м, площ след промяната: 10 600 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.18.272:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 16 742 кв. м, площ след промяната:
15 029 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.18.900: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната:
3871 кв. м, площ след промяната: 3843 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.18.902:
за местен път, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 22 143 кв. м, площ след
промяната: 11 223 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.18.904: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната:
4636 кв. м, площ след промяната: 4605 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.29:
нива, собственост на Мариян Станев Георгиев,
площ преди промяната: 10 000 кв. м, площ след
промяната: 9703 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.37:
нива, собственост на Светла Господинова Желева,
площ преди промяната: 16 501 кв. м, площ след
промяната: 15 918 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.38:
нива, собственост на Ангел Николов Ненов, площ
преди промяната: 14 001 кв. м, площ след промяната: 13 380 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.39:
нива, собственост на Марийка Костова Петрова,
площ преди промяната: 14 001 кв. м, площ след
промяната: 13 417 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.40:
нива, собственост на Митка Денева Николова,
площ преди промяната: 14 001 кв. м, площ след
промяната: 13 448 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.42:
друг вид трайно насаждение, собственост на
Иван Николов Ненов, площ преди промяната:
14 001 кв. м, площ след промяната: 13605 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.58:
нива, собственост на Нела Илиева Събева, площ
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преди промяната: 29 002 кв. м, площ след промяната: 28 483 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.59:
нива, собственост на Цонка Великова Петкова,
Георги Великов Великов и Стояна Великова Стоева, площ преди промяната: 25 002 кв. м, площ
след промяната: 24 459 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.60:
друг вид трайно насаждение, собственост на Георги Димитров Петров, площ преди промяната:
50 524 кв. м, площ след промяната: 49 255 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.111:
нива, собственост на Стела Андрианова Консулова,
площ преди промяната: 21 254 кв. м, площ след
промяната: 21 248 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.178:
нива, собственост на Мая Иванова Георгиева,
площ преди промяната: 7001 кв. м, площ след
промяната: 6764 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.179:
нива, собственост на Цанка Димитрова Костадинова, площ преди промяната: 7000 кв. м, площ
след промяната: 6743 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.19.901:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Добричка, площ преди
промяната: 17 322 кв. м, площ след промяната:
17 251 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.102.14:
за стопански двор, собственост на Калчо Петров
Чукаров, площ преди промяната: 7703 кв. м, площ
след промяната: 7134 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.102.35:
за местен път, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 9646 кв. м, площ след
промяната: 9635 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.15.8:
нива, собственост на Гинка Атанасова Митова,
площ преди промяната: 20 001 кв. м, площ след
промяната: 19 698 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.15.9:
нива, собственост на Недка Василева Даскалова,
площ преди промяната: 15 001 кв. м, площ след
промяната: 14 700 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.15.10:
нива, собственост на Стоян Хараламбиев Лазаров,
площ преди промяната: 35 002 кв. м, площ след
промяната: 34 271 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.15.11:
нива, собственост на Георги Василев Минков,
площ преди промяната: 14 556 кв. м, площ след
промяната: 14 156 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.15.30:
за местен път, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 14 306 кв. м, площ след
промяната: 16 062 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.15.31: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка, площ преди промяната:
2311 кв. м, площ след промяната: 2290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.21.53:
за местен път, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 22 179 кв. м, площ след
промяната: 7499 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 22988.21.55:
за друг поземлен имот за движение и транспорт,
собственост на държавата чрез ДП Национална
компания „Железопътна инфраструктура“, площ
преди промяната: 36 590 кв. м, площ след промяната: 28 355 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.21.118:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на МЗГ – Държавно лесничейство,
площ преди промяната: 538 кв. м, площ след
промяната: 502 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.21.120:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на МЗГ – Държавно лесничейство,
площ преди промяната: 752 кв. м, площ след
промяната: 707 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.21.125:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 7 142 353 кв. м, площ след промяната:
7 131 083 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.21.1: пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната:
37 267 кв. м, площ след промяната: 36 646 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.21.42:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната: 3 573 828 кв. м, площ след промяната:
3 571 489 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.21.70:
за местен път, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 6936 кв. м, площ след
промяната: 8809 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.21.79:
друг вид недървопроизводителна горска площ,
собственост на МЗГ – Държавно лесничейство,
площ преди промяната: 6936 кв. м, площ след
промяната: 6809 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 22988.18.42:
пасище, собственост на Община Добричка, площ
преди промяната: 210 971 кв. м, площ след промяната: 210 212 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 22988.12.901:
площ: 3409 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 22988.33.11:
площ: 30 659 кв. м, за местен път, собственост на
Община Добричка.
ІІІ. С. Ново Ботево, EKATTE 52038, община
Добрич – селска, одобрени със Заповед № РД-18192 от 10.08.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 52038.25.6:
площ: 500 кв. м, за местен път, собственост на
Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 52038.5.15:
площ: 755 кв. м, за местен път, собственост на
Община Добричка;
поземлен имот с идентификатор 52038.5.16:
площ: 903 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Добричка.
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2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 52038.25.2:
овощна градина, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ
преди промяната: 2693 кв. м, площ след промяната: 2385 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 52038.25.3:
овощна градина, собственост на Адриана Асенова
Станева и Люба Пенева Георгиева, площ преди
промяната: 1699 кв. м, площ след промяната:
1598 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 52038.25.4:
овощна градина, собственост на Георги Иванов
Георгиев, площ преди промяната 1000 кв. м, площ
след промяната: 909 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 52038.5.12: за
местен път, собственост на Община Добричка,
площ преди промяната: 7534 кв. м, площ след
промяната: 7637 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 52038.5.13:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Добричка, площ преди промяната: 10 223 кв. м,
площ след промяната: 8461 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, ал. 3
ЗКИР на заинтересованите лица.
Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния
съд по местонахождение на имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5175

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 146
от 30 юли 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона на
местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от Закона
за устройство на територията Общинският съвет –
гр. Кърджали, одобрява изменението на общ устройствен план на гр. Кърджали в частта за поземлени
имоти с идентификатори 40909.127.501, 40909.127.2,
40909.127.3 в кв. 63б и 40909.127.426 и 40909.127.449
в кв. 63в по плана на кв. Гледка, с което се променя зоната на застрояване от жилищно нискоетажно застрояване (Жм), жилищно средноетажно
застрояване (Жс) и от жилищно голямоетажно
застрояване (Жг) в смесена централна зона (Ц).
Председател:
Ю. Ахмед
5153

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ № 74
от 29 юли 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 3 и 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 136 от
ЗУТ, Решение № 27, взето с протокол № 4 от
25.02.2021 г. на Общинския съвет – Перущица,
положително становище от проведено обществено
обсъждане по реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, пис-
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мо изх. № ОВОС-964-2/25.05.2021 г. Общинският
съвет – гр. Перущица, реши:
I. Одобрява изменение на общия устройствен
план на гр. Перущица, одобрен с Решение № 83,
протокол № 9 от 31.08.2015 г. на Общинския съвет – Перущица, на територия, обхващаща част
от територията на местност Батен, гр. Перущица, община Перущица, включваща имоти: ПИ
55909.310.18, 55909.310.21, 55909.310.24, 55909.310.27,
55909.310.28, 55909.310.100, 55909.310.101, 55909.310.43,
55909.703.17, 55909.703.20, 55909.703.21, 55909.703.22,
55909.703.104, със следните части:
А. Текстови материали:
1. анализ (диагноза) на съществуващото положение;
2. прогноза за развитие на територията.
Б. Графични материали:
1. схема видове територия в М 1:10 000.
II. При прилагането на общия устройствен
план конкретизирането на правилата, нормативите
и показателите да се решават със средствата на
подробните устройствени планове в граници, определени с Наредба № 7 за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
ІІІ. Настоящото решение да се обнародва в
„Държавен вестник“.
Председател:
Ек. Тошкова
5101
2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-58 от 16.08.2021 г. за обект: „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения,
съоръженията и устройството на системата за
електроснабдяване от жп инфраструктура в междугарието Копривщица – Стряма от км 100+525
до км 106+337“, с местонахождение в зоната на
отчуждение (сервитута) за жп инфраструктура в
района на гара Копривщица по 3-та жп линия Илиянци – Карлово – Тулово – Дъбово – Зимница и
Карнобат – Комунари – Синдел – Варна фериботна, на територията на Софийска област, община
Антон, и област Пловдив, община Карлово. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
5130
4. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РС-57 от
16.08.2021 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-47 от 7.07.2020 г. (ДВ, бр. 63 от 2020 г.) за
обект: „Реконструкция на гаров комплекс Стара
Загора“, подобекти: „Приемно здание, Първи перон,
перонни покрития на 2-ри и 3-ти перон“ и „Пост 1“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
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вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5131
32. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-60 от 25.08.2021 г. за обект: „Софийски
околовръстен път“ от км 35+260 до км 41+340 (от
пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел
„Младост“), подобект: Нов трафопост и кабели
20 kV за пешеходни мостове и нов трафопост за
улично осветление. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
5205
89. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, съобщава, че
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С210022-0910000699/3.08.2021 г. възлага на Петър Димитров,
адрес: София, ул. Промишлена № 27, ап. 14, следния недвижим имот: масивна търговска сграда,
намираща се в с. Дебели лаг, община Радомир,
област Перник, състояща се от две едноетажни
тела – ресторант със застроена площ 281 кв. м по
нотариален акт и площ на сградата по кадастрална
карта 284 кв. м и сладкарница със застроена площ
75 кв. м по нотариален акт и площ на сградата
по кадастрална карта 76 кв. м и двуетажно тяло
с разгърната застроена площ 340 кв. м, състоящо
се от магазин на първия етаж и административни
помещения на втория етаж, която сграда е построена в терен, отреден по плана на селото за
„търговски дом“, в който влизат имоти с планоснимачни номера 314, 313 и част от имот планоснимачен номер 315 в кв. 75 по плана на селото,
с граници: улица, парцел ІІІ-315, парцел ХХ-309,
парцел XXI-310 и парцел IV-312.
5095
915. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С210022-091-0000656/21.07.2021 г.
възлага на „ВАЛДАНИ“ – ЕООД, ЕИК 203922829,
следния недвижим имот: самостоятелен обект
в сграда, представляващ офис, с идентификатор 55155.503.440.3.12 по кадастралната карта и
кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-97 от 28.10.2007 г. на изпълнителния
директор на АГКК, придобит с нотариален акт
№ 101, том № XIV, заедно с 3,50 кв. м прилежащи
части от общите части на сградата, намиращ се
на партерен етаж в жилищна сграда, разположена
в поземлен имот с идентификатор 55155.503.440 в
Пазарджик, ул. Сергей Румянцев № 5, офис № 1,
с площ 29 кв. м, с граници на имота: на същия
етаж: 55155.503.440.3.11 и 55155.503.440.3.14, под
обекта – няма, над обекта – 55155.503.440.3.1.
5104
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99. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С210004-091-0000694/3.08.2021 г. възлага на
„Славов-08“ – ЕООД, ЕИК 200301906, с адрес:
гр. Елена, ул. В. Левски № 109, следния недвижим
имот: обект с № 1 – производствена (промишлена) сграда, КИД 27190.501.1575.4, двуетажна масивна сграда, представляваща автомобилна база
(администрация), площ 279 кв. м, намиращ се в
гр. Елена, община Елена, област Велико Търново,
ул. Трети март № 9, придобит с нотариален акт
№ 44/23.01.2020 г., том 1, дело № 49/23.01.2020 г.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
5094
742. – Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси за
професори по: професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление“ (Икономика и финанси на фирмите
за недвижими имоти) – един, професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление“ (Управленско
консултиране в туризма) – един; доценти по:
професионално направление 2.1. Филология,
нау чна специалност „Съвременен английски
език“ (Когнитивно-прагматичен дискурс анализ) – един, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление“ (Икономика на недвижимата собственост) – един, професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Икономика
и управление“ (Индустриална икономика и управление на конфликти) – един, професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Икономика и управление“ (Софтуерни технологии, иновационна и патентно-лицензионна
дейност) – един; главни асистенти по: професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Организация и управление извън
сферата на материалното производство“ – един,
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Икономика и управление“
(Стопанска логистика) – един, професионално
направление 3.6. Право, научна специалност
„Административно право и административен
процес“ – един, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Световно стопанство и МИО“ – един, професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Данъчно
право“ – един, професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност „Администрация и управление“ (Устойчиво
развитие на регионите) – един, професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление“ (Управление
на човешките ресурси) – един, професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Икономика и управление“ (Интернет маркетинг
и маркетингово планиране) – един, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление“ (Управление
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на човешките ресурси в бизнеса с недвижими
имоти) – един, професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Статистика и
демография“ (Статистически анализ на панелни данни) – един, професионално направление
3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално управление“ (Основи на
у п равлението, бизнес ком у никации) – един,
всички – със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават
в дирекция „Наука“, сектор „Научни съвети и
конкурси“ при УНСС – София, каб. 2038, тел.
02/81-95-390.
4652
114. – Община Антоново на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 211 по
протокол № 25 от 29.07.2021 г. на Общинския
съвет – Антоново, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура за поземлен имот с
идентификатор 49045.59.68, землището на с. Моравица, община Антоново. Решението подлежи
на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
чрез Община Антоново пред Административния
съд – Търговище, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5084
2. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е постъпил проект за ПУП – парцеларен
план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска
сграда в ПИ 58270.501.592, с. Преспа, община
Балчик; БТКП 20/0,4 kV 1000 kVA c TM 630 kVA
и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV „София“.
За справки и допълнителна информация – стая
№ 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5128
7. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е постъпил проект за парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура „Изграждане на кабелна захранваща линия
НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна
единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на път I-9 „Балчик – Каварна“ км 61+200, част от електронна
система за събиране на таксите за ползване на
републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща
технически допустима максимална маса над 3,5
т (Тол) и на база време за леки автомобили с
обща технически допустима максимална маса
до 3,5 т (елект ронна винетка)“. За справк и
и допълнителна информация – стая № 004 в
сградата на Община Балчик. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и
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искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5129
91. – Община Белица на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 323 от 29.07.2021 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, е одобрен ПУП – план за
регулация на с. Краище, община Белица, с цел
намаляване на габаритите на улицата между
о.т. 179, о.т. 180 и о.т. 181, като от 8 м става 5 м,
съответно 0,75 м тротоар от двете страни и по
1,75 м платно или общо 3,50 м. Вследствие на
изменението на уличната регулация се образуват два нови имота в кв. 48 – УПИ XV с площ
77 кв. м, което следва да се придаде към имот
УПИ XI-706 и от 678 кв. м да стане 755 кв. м,
и УПИ XIV с площ 53 кв. м, което следва да се
придаде към имот УПИ І-633 и от 954 кв. м да
стане 1007 кв. м, с възложител: Община Белица,
представлявана от Радослав Сабинов Ревански.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
5169
91а. – Община Белица на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 324 от 29.07.2021 г. на
Общ и нск и я с ъве т – г р. Б е л и ца , е одо бр ен
П У П – план за рег улаци я на с. Краище по
отношение премахване на пешеходната алея
с идентификатор № 39270.1.954 по КККР на
с. Краище и придаване на част от тази алея
с площ 197 кв. м към УПИ V-425, кв. 38, по
ПУП – ПР на с. Краище. След придаването на
част от тази алея площта на УПИ V-425, кв. 38,
става 767 кв. м, с възложител: Община Белица,
представлявана от Радослав Сабинов Ревански.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
5170
88. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) по смисъла на
чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ в обхват: ПИ с идентификатор 00919.501.618 и ПИ с идентификатор
00919.501.619 по КККР на с. Антимово, община
Видин, както следва: ПУП – ПР, с който част от
ПИ с идентификатор 00919.501.619, обособена в
ПИ с проектен идентификатор 00919.501.696, и
ПИ с идентификатор 00919.501.618 се урегулират
в УПИ I-618, 696 с предназначение „за жилищно
строителство“ в кв. 117; останалата част от ПИ с
идентификатор 00919.501.619 с нов ПИ с проектен
идентификатор 00919.501.695 се урегулира в УПИ
II-695 – „за жилищно строителство“, кв. 117;
ПУП – ПЗ, с който се предвижда застрояване
на УПИ I-618, 696 с предназначение „за жилищно строителство“ и УПИ II-695 – „за жилищно
строителство“, кв. 117, съобразено с предназначението на територията „за жилищно строителство“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с предложения проект в сградата на
Община Видин и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
5171
25. – Община Златоград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПП за обект: „Ел. захранване“, на УПИ
І-5.133 за животновъдно стопанство – кравеферма, по ПУП на Златоград, ПИ с идентификатор
31111.5.133 по кадастралната карта на Златоград.
Трасето на кабелното ел. захранване започва
от ел. табло в ПИ с идентификатор 31111.5.134,
вид собственост – държавна частна, вид територия – урбанизирана, НТП – за електроенергийното производство, преминава през ПИ с
идентификатор 31111.5.128, вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска,
Н Т П – паси ще, п р е з П И с и ден т ифи к ат ор
31111.5.95, вид собственост – държавна частна,
вид територия – горска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, и през ПИ с идентификатор 31111.5.133, вид собственост – частна,
вид територия – урбанизирана, НТП – за животновъдна ферма (собственост на възложителя),
и достига до селскостопанската сграда в имота.
Сервитутът на трасето е 0,50 м от двете страни
на оста на ел. провода. Общата дължина на трасето на ел. кабелите е 65,0 л. м. Общата площ с
право на преминаване, отредена за трасето на
ел. кабелите, е 65 кв. м. В определената сервитутна зона се забранява разполагане на трайни
и временни постройки и трайни насаждения.
Проектът може да се разгледа в общинската
администрация – Златоград, ет. 6, стая № 1. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация – Златоград.
5163
3. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
подземен електропровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 27499.343.34 с начин
на трайно ползване – „нива“ в землище с. Енина,
собственост на Румен Мирчев, преминаващ през
ПИ с идентификатор 27499.343.501 с НТП – „за
селскостопански, горски, ведомствен път“ – в
землището на с. Енина, община Казанлък, с
проектна дължина на трасето на водопровода
78 м и сервитут 156 кв. м. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да разгледат проекта в стая № 18
на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
5082
160. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места
и селищните образувания за обект: „Трасе на
захранващ водопровод до ПИ с идентификатор
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63478.41.36 по КККР на землището на с. Русокастро, местност Голям камък (Рускин), община
Камено“. Проектът е изложен в Община Камено
(техническа служба). На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
5147
8. – Община Карлово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 546 от 29.07.2021 г. на Общинския
съвет – гр. Карлово, е одобрен ПУП – ПП за
елементи на техническата инфраструктура – за
обект: трасе на водопроводно отклонение за
захранване на УПИ 042142 – магазин и офиси
(ПИ с идентификатор 36498.342.142 по КККР),
в м. Харман тепе по К К К Р на гр. Карлово.
Под робни я т уст ройст вен п лан – парцеларен
план предвижда ново трасе за водопровод, което да премине през поземлени имоти, както
следва: ПИ с ид. 36498.38.131 с НТП – „за път
от републиканската пътна мрежа“ – публична
държавна собственост, ПИ с ид. 36498.342.769 с
НТП – „за местен път“ – общинска публична
собственост, и през ПИ с ид. 36498.344.360 с
НТП – „за път от републиканската пътна мрежа“ – публична държавна собственост, по КККР
на гр. Карлово. Настоящото решение подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Карлово пред Административния съд – Пловдив.
5138
8. – Община Карлово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 548 от 29.07.2021 г. на
Общ инск и я съвет – г р. К арлово, е одобрен
ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура – пътна връзка за ПИ с идентификатор
36498.16.74 в м. Нови лозя по КККР на гр. Карлово. Подробният устройствен план – парцеларен план предвижда пътната връзка за ПИ
с идентификатор 36498.16.74 да премине през
ПИ с идентификатор 36498.16.1122 – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична
общинска собственост, по КККР на гр. Карлово.
Настоящото решение подлежи на обжалване по
реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Карлово пред Административния
съд – Пловдив.
5140
15. – Община Карлово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 547 от 29.07.2021 г. на
Общ инск и я съвет – г р. К арлово, е одобрен
ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура – електропровод за захранване на
ПИ с идентификатор 36498.54.4 в м. Чакъла по
КККР на гр. Карлово. Подробният устройствен
план – парцеларен план предвижда електропроводът за захранване на ПИ с идентификатор
36498.54.4 да премине през ПИ с идентификатор
36498.39.155 – за селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост,
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и през ПИ с идентификатор 36498.344.359 – за
селскостопански, горски, ведомствен път – публи чна общ инска собст веност, по К К К Р на
гр. Карлово. Настоящото решение подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Карлово пред Административния съд – Пловдив.
5139
20. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен разрешен с Решение № 232
по протокол № 18 от 8.07.2021 г. на ОбС – Кресна, проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия по реда
на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за осигуряване
външно захранване с минерална вода на поземлен имот с идентификатор ПИ 54537.20.180 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Ощава, община Кресна, с възложител ЕТ
„Даниела Цветанова“, с. Стара Кресна, община
Кресна, област Благоевград, чрез водопровод
ПП ∅ 40 о т с ъщес т ву ва що водох ва ща не в
ПИ 54537.20.38 – пасище, мера, м. Банището,
с. Ощава, община Кресна, собственост на Община Кресна, преминаващ през следните имоти:
54537.20.38, селско стопанство, пасище – мера,
девета категория, м. Банището, община Кресна,
публична общинска собственост, с дължина
на трасето – 16,60 м, и площ с ограничение в
ползването му – 0,100 дка; 54537.20.170, полски
път, публична общинска собственост, с дължина
на трасето – 5,83 м, и площ с ограничение в
ползването му – 0,035 дка; 54537.20.180, м. Банището, населено място, почивен дом, с дължина
на трасето – 5,66 м, и площ с ограничение в
ползването му – 0,034 дка. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация – гр. Кресна.
5173
84. – Община Кърджали на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 139 от
30.07.2021 г. на Общинския съвет – Кърджали,
е одобрен п роек т за под робен уст ройст вен
план – специализирана план-схема за обект:
„Външно кабелно електрозахранване на „Преместваем обект – фу ргон“, в поземлен имот
№ 145, ка даст ра лен район 316 по п лана на
новообразуваните имоти в землище гр. Кърджали, ЗЗП 29. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред А дминистративния съд – Кърджали, чрез органа, чийто акт
се обжалва.
5154
84 а. – Общ и н а Кърд ж а л и на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 140 от 30.07.2021 г. на Общинския съвет – Кърджали, е одобрен проект за подробен устройствен
план – специализирана план-схема за обект:
„Външно кабелно електрозахранване през позем-
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лени имоти 40909.119.111 и 40909.119.110 за нова
жилищна сграда в поземлен имот 40909.119.277
в кв. 122, гр. Кърджали“. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Кърджали, чрез органа, чийто
акт се обжалва.
5155
84 б. – Общ и на Кърд ж а л и на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 141 от 30.07.2021 г. на Общинския съвет – Кърджали, е одобрен проект за подробен устройствен план – специа лизирана план-схема за
обект: „Външно кабелно захранване през имоти
40909.106.565, 40909.106.488 и 40909.106.546 за нова
жилищна сграда в поземлени имоти 40909.106.657
и 40909.106.656 в кв. 259, гр. Кърджали“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Кърджали, чрез
органа, чийто акт се обжалва.
5156
84 в. – Общ и на Кърд ж а л и на основа н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че с Решение № 142 от 30.07.2021 г. на Общинския съвет – Кърджали, е одобрен проект за подробен
устройствен план – специализирана план-схема
за обект: „Външно ел. захранване през имот
40909.114.529 за нова жилищна сграда в поземлен
имот 40909.114.514, кв. 23, ж.к. Възрожденци,
гр. Кърджали“. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред А дминистративния съд – Кърджали, чрез органа, чийто акт
се обжалва.
5157
8 4 г. – Общ и н а Кърд ж а л и на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че с Решение № 143 от 30.07.2021 г. на Общинския съвет – Кърджали, е одобрен проект за подробен
устройствен план – специализирана план-схема
за обект: „Външно електрозахранване за жилищна сграда в поземлен имот 40909.111.550
в кв. 170, гр. Кърджали, през поземлени имоти
40909.113.62, 40909.113.207 и 40909.113.1 до ново
електромерно табло на имотна граница“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Кърджали, чрез
органа, чийто акт се обжалва.
5158
84д. – Общ и на Кърд ж а л и на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че с Решение № 144 от 30.07.2021 г. на Общинския съвет – Кърджали, е одобрен проект за подробен
устройствен план – специализирана план-схема
за обект: „Външно кабелно електрозахранване
за двуфамилна жилищна сграда, изградена в
поземлен имот 40909.114.512 в кв. 268, гр. Кърджали, от съществуващо ТП 151, изградено в
имот 40909.114.249, преминавайки през поземлени
имоти 40909.114.248, 40909.114.930, 40909.114.243
и 40909.114.528 до ново електромерно табло на
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имотна граница“. На основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред А дминистративния съд – Кърджали, чрез органа, чийто акт
се обжалва.
5159
84 е. – Общ и н а Кърд ж а л и на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 145 от 30.07.2021 г. на Общинския съвет – Кърджали, е одобрен проект за подробен устройствен план – специа лизирана план-схема за
обект: „Външно кабелно електрозахранване през
поземлени имоти 40909.104.250, 40909.104.193 и
40909.108.79 за нова жилищна сграда в поземлен
имот 40909.104.268 в кв. 46, гр. Кърджали“. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Кърджали, чрез
органа, чийто акт се обжалва.
5160
6. – Областният управител на област Кюстендил обявява на заинтересованите лица, че
на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ е издадена
Заповед № ДС-19-201 от 17.08.2021 г. от областния
управител на област Кюстендил за допълване
на Разрешение за строеж № 1 от 22.03.2016 г.
(ДВ, бр. 27 от 2016 г.), издадено на основание
чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ за обект: „Рехабилитация напорния водопровод към ВЕЦ „Самораново“ – ZR43 – изграждане на нов напорен
водопровод“ (етапно строителство) – промени
по време на строителството, съгласно чл. 154,
ал. 5 от ЗУТ, представляващ трета категория,
съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ.
Проектът обхваща следните поземлени имоти:
ПИ № 65245.8.1, № 65245.7.39 и № 65245.7.162 в
землището на с. Самораново, община Дупница,
област Кюстендил, поземлен имот с идентификатор 62520.101.137 – стар номер 000137, поземлен имот с идентификатор 62520.101.141 – стар
номер 000141, и поземлен имот с идентификатор
62520.101.121 – стар номер 000121, по КККР на
землището на с. Ресилово, община Сапарева
баня, област Кюстендил. Заповедта за допълване
на Разрешение за строеж № 1/2016 г. подлежи на
обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ от заинтересованите лица пред административния съд в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област
Кюстендил.
5132
64. – Община Левски на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е постъпил за одобрение проект за подробен устройствен план,
включващ парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура в следния обхват:
„Подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV
(трасе на кабелна линия – електропровод) в
обхват – от електромерно табло, монтирано на
съществуващ СБС № 24, кл. А от мрежа НН на
ТП 10 (РL_0518), с. Градище, в ПИ 17556.474.277
и ПИ 17556.300.280 до стационарна контролна
точка № 10876, част от тол системата“. Проектът се намира в дирекция „Градоустройство и
архитектура“ на Община Левски, стая № 308,
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бул. България № 58, и може да бъде разгледан от
всички заинтересовани лица. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
5081
2. – Община Мадан на основание чл. 129, ал. 1
и във връзка с чл. 150, ал. 6 и 8 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 293 от 25.06.2021 г., изменено
и допълнено с Решение № 309 от 30.07.2021 г.
на Общинск и я съвет – Ма дан, са одобрени
проект за подробен устройствен план – план за
изменение на улична регулация между кв. 96
и 97, 98 и 99 и 102 в гр. Мадан (кв. Батанци) и
проект за подробен устройствен план – устройствена план-схема за обект: „Реконструкция на
улична мрежа и съпътстваща инфраструктура
в кв. Батанци, гр. Мадан“, община Мадан, за
който обект е издадено Разрешение за строеж
№ 27 от 30.07.2021 г. Уличната регулация се
измества по имотните граници на отразените
улици в одобрената със Заповед № РД-18-6 от
25.01.2010 г. кадастрална карта на гр. Мадан. Трасето на техническата инфраструктура за обекта
с обща дължина 1322,7 м ще преминава през
имоти, собственост на Община Мадан, както
следва: ПИ с идентификатор 46045.502.545 – вид
на т ери т ори я та: у рба н изи ра на; с нач и н на
трайно ползване: за второстепенна улица; вид
собственост: общинска – публична; собственост
на Община Мадан; дължина на трасето в имота – 318 м; площ с ограничения в ползването,
заета от обекта – 2862 кв. м; ПИ с идентификатор
46045.502.544 – вид на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: за второстепенна
улица; вид собственост: общинска – публична;
собственост на Община Мадан; дължина на
трасето в имота – 855 м; площ с ограничения в
ползването, заета от обекта – 7695 кв. м; ПИ с
идентификатор 46045.502.545 – вид на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване:
за второстепенна улица; вид собственост: общинска – публична; собственост на Община Мадан;
дължина на трасето в имота – 98 м; площ с ограничения в ползването, заета от обекта – 98 кв. м;
ПИ с идентификатор 46045.502.168 – вид на
територията: урбанизирана; с начин на трайно
ползване: за друг вид озеленени площи; вид
собственост: общинска – частна; собственост на
Община Мадан; дължина на трасето в имота –
20 м; площ с ограничения в ползването, заета
о т обек та – 20 к в. м; ПИ с и ден т ифи к ат ор
46045.502.545 – вид на територи ята: у рбанизирана; с начин на трайно ползване: за второстепенна улица; вид собственост: общинска – публична; собственост на Община Мадан;
шахта 2×2, площ с ограничения в ползването,
заета от обекта – 4 кв. м; ПИ с идентификатор 46045.502.544 – вид на територи ята: у рбанизирана; с начин на трайно ползване: за
второстепенна улица; вид собственост: общинска – публична; собственост на Община Мадан;
шахта 2×2, площ с ограничения в ползването,
заета от обекта – 4 кв. м; ПИ с идентификатор
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46045.502.168 – вид на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: за друг вид
озеленени площи; ви д собственост: общинска – частна; собственост на Община Мадан;
МПСОВ, площ с ограничения в ползването, заета
от обекта – 4 кв. м. Допуска се предварително
изпълнение на решението по реда на чл. 60
от АПК. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Ма дан до А дминист рат ивни я
съд – Смолян.
5102
2а. – Община Мадан на основание чл. 129,
ал. 1 и във връзка с чл. 150, ал. 6 и 8 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 299 от 30.07.2021 г.
на Общинския съвет – Мадан, е одобрен проект
за изменение на ПУП – план за улична регулация в гр. Мадан в обхвата на ул. Спартак от
о.т. 27 до о.т. 30, от о.т. 30 до о.т. 84, от о.т. 84
до о.т. 102 и от о.т. 94 до о.т. 103, на ул. Извор
от о.т. 59 до о.т. 79 и на ул. Трети март от
о.т. 27 до о.т. 13 – част от комплексен проект за
инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ
за обект: „Реконструкция и рехабилитация на
улична мрежа, включваща улиците Спартак,
Трети март и Извор, в гр. Мадан“, за който
обект е издадено Разрешение за строеж № 28 от
30.07.2021 г. Уличната регулация се измества по
имотните граници на отразените улици в одобрената със Заповед № РД-18-6 от 25.01.2010 г.
кадастрална карта на гр. Мадан. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Мадан до
Административния съд – Смолян.
5103
67. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за „Регламентиране обхвата на
площад „България“ и пешеходните пространства
към прилежащите улици в гр. Мездра с обособяване на УПИ към съществуващи сгради“ в
обхват кв. 64, 65 и 66 по регулационния план
на гр. Мездра, ЕК АТТЕ 47714, община Мездра,
област Враца.
5096
4 0. – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за трасе на
кабелна линия НН от съществуващ стълб 6/2,
тип КЦ 830/9,5 изв. В на ТП № 3 до MET 1
пред имоти с идентификатори 55556.61.24 и
55556.61.25 по КККР на землище с. Паталеница,
община Пазарджик. Проектното трасе започва
от съществу ващ ст ълб в имот с и дентификатор 55556.212.24 с НТП – селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска публична
собственост, като се разполага в същия имот
и преди достигане на имоти с идентификатори
55556.61.24 и 55556.61.25 пресича поземлени имоти с идентификатори 55556.211.33 и 55556.61.14.
Съгласно приложения регистър на засегнатите
имоти: имот с идентификатор 55556.211.33 е с
НТП – селскостопанск и, горск и, ведомствен
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път, общинска публична собственост; имот с
идентификатор 55556.211.16 е с НТП – местен
път, частна собственост. Дължината на проектното трасе на кабелната линия е 216 м, от
които 214 м са в имот, общинска собственост,
а 2 м – в имот, частна собственост. Проектът
е изложен в Община Пазарджик, ет. 5, стая
№ 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
5164
41. – Общ и н а П а з ард ж и к н а о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за трасе на
водопровод ПИ с идентификатор 20362.27.244
и ПИ с идентификатор 20362.27.479 (Стопански двор), м. Пътеката, по КККР на землище
с. Дебращица, община Пазарджик. Проектното трасе започва от съществуващ водопровод
∅ 90ПЕ, намиращ се в ПИ с идентификатор
20362.85.321 – п ът о т реп у бл и ка нската п ътна мрежа III-3706 „път ІІ-37 – Дебращица“ при
км 3+467, насочва се на изток, като пресича
републикански път чрез хоризонтален сондаж
и ПИ с идентификатор 20362.85.329, НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път, и се
установява в ПИ с идентификатор 20362.27.650,
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, успоредно на южната му граница. След
около 95 м трасето на водопровода чупи на юг,
като пресича ПИ с идентификатор 20362.27.442,
НТП – напоителен канал, до достигането на
границите на ПИ с идентификатор 20362.27.244
и ПИ с идентификатор 20362.27.479 (Стопански двор), м. Пътеката, по КККР на землище
с. Дебращица, община Пазарджик. Дължината
на проектното трасе е около 117 м – държавна
и общинска собственост, а засегнатата площ е
около 153 кв. м – държавна и общинска собственост. Проектът е изложен в Община Пазарджик,
ет. 5, стая № 501. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересу ваните
лица могат да направят писмени възражения
до общинската администрация.
5165
42 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за пътен достъп
до ПИ с идентификатор 53335.906.1 (УПИ I – за
оранжерии), м. Орешака, по КККР на землище
с. Огняново, община Пазарджик, и издаване на
разрешение за промяна предназначението на част
от ПИ с идентификатор 53335.906.8 (в размер
150 кв. м) и ПИ с идентификатор 53335.701.29 (в
размер 47 кв. м), и двата с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, в път с трайна
настилка за осъществяване на пътен достъп до
ПИ с идентификатор 53335.906.1 (УПИ І – за
оранжерии), м. Орешака, по КККР на землище
с. Огняново, община Пазарджик, за сметка и
отговорност на възложителя, като същевременно
се запази публичният характер на имотите и
собствеността им. Предвижда се пътният дос-
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тъп да започне от обслужващата зона на път
IV клас „Пазарджик – Огняново“, след което
трасето преминава последователно през ПИ с
идентификатор 53335.701.27, НТП – напоителен
канал чрез премостване, ПИ с идентификатор
53335.701.28, НТП – напоителен канал чрез премостване, и ПИ с идентификатор 53335.701.29,
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, след това трасето чупи на изток и се установява в ПИ с идентификатор 53335.906.8, НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път, до
достигане входа на имота на възложителя, указан
в представения транспортно-комуникационен
план. Общата засегната площ от трасето е около 0,277 дка – общинска публична собственост.
Проектът е изложен в Община Пазарджик, ет. 5,
стая № 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
5166
43. – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект на ПУ П – парцеларен план за трасе
на кабелна линия НН (ниско напрежение) от
съществуващо ел. табло пред поземлен имот с
идентификатор 23457.5.642, местност Татар Екин,
по КККР на земеделската територия на землище
с. Драгор, община Пазарджик, до ново ел. табло
пред имот с идентификатор 23457.5.680, м. Татар
Екин на същото землище. Проектното трасе на
кабелната линия ниско напрежение започва от
съществуващо ел. табло пред поземлен имот с
идентификатор 23457.5.642, м. Татар Екин, по
КККР на земеделската територия на землище
с. Драгор, като се разполага в имот с идентификатор 23457.14.9 с НТП – селскостопански,
горски, ведомствен път, общинска публична
собственост, до достигане на имот с идентификатор 23457.5.680, м. Татар Екин на същото
землище. Имотът с идентификатор 23457.5.680
е със смесено предназначение, с НТП – „за
друг вид застрояване“, урбанизирана територия,
частна собственост. Дължината на проектното
трасе на кабелната линия е 77 м. Предвидената,
засегната от сервитута площ по дължината на
трасето на общински път – имот с идентификатор 23457.14.9, е 155 кв. м. Проектът е изложен
в Община Пазарджик, ет. 5, стая № 501. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
5167
4. – Община Перник на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 533 от 10.06.2021 г. на
Общинския съвет – Перник, е одобрен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) на част от кв. 9151а
и 9132 по регулационния план на гр. Перник,
кв. Васил Левски, като: 1. С плана за регулация
поземлени имоти с идентификатори 55871.509.61
и 55871.509.62 се у рег улират в четири нови

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

урегулирани поземлени имота (УПИ), както
следва: УПИ ХІ-509.2053, УПИ ХІІІ-509.2056 и
УПИ ХІІ-509.2054, при което поземлени имоти
55871.509.61 и 55871.509.62 се заличават и се изменя
регулацията на УПИ VІІІ „За спорт“ в кв. 9151.
Образува се нов УПИ І-509.2055 в кв. 9132. Образуваните урегулирани поземлени имоти са
при условията на чл. 16 от ЗУТ. Обособяват се
сервитутни зони по трасето на съществуващата
битова канализация, преминаваща през имотите.
2. С плана за застрояване се определят зони за
свободно застрояване в новообразуваните УПИ
XI-509.2053, УПИ ХІІ-509.2054 в кв. 9151 и УПИ
I-509.2055 в кв. 9132 с показатели за нискоетажно жилищно застрояване и устройствена зона
Жм. 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 – Перник, пред Административния съд – Перник.
5086
81. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в м. Габер в землището на с. Дивотино, приет с протокол № 2-5 от 5.07.2021 г.
на комисията, назначена със Заповед № 1883
от 6.12.2019 г. на к мета на община Перник
за поземлен имот ПИ 100.231. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справка: ет. 12, стая № 15.
5135
11. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в м. Шамък в землището на
с. Расник, приет с протокол № 2-4 от 5.07.2021 г.
на комисията, назначена със Заповед № 1883
от 6.12.2019 г. на кмета на община Перник за
поземлен имот ПИ 83. На основание чл. 28б,
ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по проекта и
придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справка: ет. 12, стая № 15.
5136
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража, землище на гр. Плевен,
че е изработен проект за: подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на
трасе на Оптично кабелно захранване на БС
VT 5290 в ПИ с идентификатор 56722.757.599,
намиращ се в местността Плочата в землището
на гр. Плевен. Проектът се намира в стая № 98
на общината и може да бъде прегледан в дните
от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
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направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до информационния център
при Община Плевен – зала „Катя Попова“.
5172
6. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
по чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 79, взето с
протокол № 6 от 27.04.2021 г. на Общинския съвет – Пловдив, е одобрен проект за ПУП – план
за регулация и застрояване и план-схеми: „Електрификация“, „Водоснабдяване и канализация“
и „Транспортно-комуникационна“, за поземлен
имот с идентификатор 56784.258.115, м. Терзиите,
землище Пловдив-запад, като го урегулира и от
него се образуват следните урегулирани поземлени имоти: УПИ 258.700, жилищно застрояване;
УПИ 258.701, жилищно застрояване; УПИ 258.702,
жилищно застрояване, с ново свободно нискоетажно застрояване, и улица – тупик, с габарит
4,50 м за обслужване на горепосочените УПИ
с техническа инфраструктура, по червените и
сините линии, надписи със син цвят, котировки
с черен цвят, осови точки и осова линия с червен и зелен цвят за регулацията, по червените
ограничителни линии, котировки с черен цвят
за заст рояването и мат рица с уст ройствени
показатели: за зона Жм1 с височина до 10 м,
Кинт. до 1,0, плътност на застрояване до 50 %,
озеленяване минимум 40 %, 100 % паркиране,
указани със син и зелен цвят. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване чрез Общинския съвет – Пловдив, пред Административния съд – Пловдив, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Проектът е изложен за запознаване
в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 8,
стая № 5.
5162
156. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
по чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 80, взето с
протокол № 6 от 16.04.2021 г. на Общинския съвет – Пловдив, е одобрен проект за ПУП – план
за регулация и застрояване и план-схеми: „Електрификация“, „Водоснабдяване и канализация“
и „Транспортно-комуникационна“, за поземлен
имот с и ден т ификат ор 56784.382.255, м. К в.
Беломорск и, зем лище П ловдив-юг, като го
урегулира и от него се образуват 20 броя урегулирани поземлени имоти: УПИ 382.1276 – жил.
застрояване; УПИ 382.1277 – жил. застрояване; У ПИ 382.1278 – ж ил. заст рояване; У ПИ
382.1279 – жил. застрояване; УПИ 382.1280 – жил.
застрояване; УПИ 382.1281 – жил. застрояване; У ПИ 382.1282 – ж ил. заст рояване; У ПИ
382.1283 – жил. застрояване; УПИ 382.1284 – жил.
застрояване; УПИ 382.1285 – жил. застрояване; У ПИ 382.1286 – ж ил. заст рояване; У ПИ
382.1287 – жил. застрояване; УПИ 382.1288 – жил.
застрояване; УПИ 382.1289 – жил. застрояване; У ПИ 382.1290 – ж ил. заст рояване; У ПИ
382.1291 – жил. застрояване; УПИ 382.1292 – жил.
застрояване; УПИ 382.1293 – жил. застрояване; У ПИ 382.1294 – ж ил. заст рояване; У ПИ
382.1295 – жил. застрояване; с ново свободно
нискоетажно застрояване и две улици тупик
с габари т 7 м за обсл у ж ва не на г орепосо чени те У ПИ с тех ни ческа инфраст ру к т у ра,
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по червените и сините линии, надписи със син
цвят, котировки с червен цвят, осови точки и
осови линии с червен цвят за регулацията, по
червените ограничителни линии, котировки с
черен цвят за застрояването и матрица с устройствени показатели: за зона Жм1, от 1 до 3 етажа,
височина от 3 до 10 м, Кинт. до 1,0, плътност
на застрояване до 50 %, озеленяване минимум
40, указани със син цвят. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Пловдив, пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Проектът е изложен за запознаване в Община
Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 8, стая № 5.
5161
9. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за определяне на трасе
на сградно водопроводно отк лонение за захранване на новообразуван УПИ 10.97, складов
терен и склад за съхранение на селскостопанска продукция за ПИ 48152.10.45, 48152.10.46,
48152.10.47, 48152.10.48, 48152.10.49 и 48152.10.53
по КККР на с. Милево, община Садово, както
и че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на
трасе на захранваща кабелна линия НН за ел.
захранване на новообразуван УПИ 10.97, складов
терен и склад за съхранение на селскостопанска продукция за ПИ 48152.10.45, 48152.10.46,
48152.10.47, 48152.10.48, 48152.10.49 и 48152.10.53
по КККР на с. Милево, община Садово. Проектът се намира в сградата на Община Садово
и може да бъде разгледан от заинтересованите
страни. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Садово.
5152
463. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на оптичен
кабел от с. Ханово до с. Генера л Инзово и
до с. Роза, община „Тунджа“, област Ямбол.
Трасето на оптичния кабел преминава в землището на с. Ханово през следните имоти: ПИ
77150.14.196, ПИ 77150.14.191, ПИ 77150.12.188, ПИ
77150.12.186, ПИ 77150.23.249 и ПИ 77150.25.206,
с НТП – полски пътища, общинска публична
собственост. В землището на с. Генерал Инзово трасето преминава през: ПИ 32740.8.609,
ПИ 32740.7.71, ПИ 32740.7.687, ПИ 32740.10.687,
32740.13.687, ПИ 32740.14.691, с НТП – полски
пътища, общинска публична собственост, и
ПИ 32740.13.234 с НТП – пасище, мера, стопанисвана от общината. В землището на с. Роза
трасето преминава през: ПИ 62921.64.116, ПИ
62921.77.116, ПИ 62921.28.652 и ПИ 62921.28.108,
с НТП – полски пътища, общинска публична
собственост. Дължината на трасето е 16 547,95 м,
от които 7961,00 м са в землището на с. Ханово,
4564,90 м са в землището на с. Генерал Инзо-
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во и 4022,05 м са в землището на с. Роза. 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.
5141
464. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе
на оптичен кабел. Извършено е изменение на
КККР за имоти с идентификатори 73657.18.83
и 73657.14.116 и се налага промяна на трасето
на оптичния кабел в землището на с. Търнава,
община „Тунджа“, в участъка от т. 248 до т. 252
и от т. 253 до т. 255. Трасето се променя в поземлени имоти с идентификатори 73657.14.116 с
НТП – селскостопански, горски, ведомствен път,
общинска публична собственост, 73657.15.127 с
НТП – дере, общинска публична собственост, и
73657.15.124 с НТП – селскостопански, горски,
ведомствен път, общинска публична собственост.
Трасето на оптичния кабел е предвидено да бъде
в обхвата на поземлени имоти с идентификатори
73657.14.217 с НТП – селскостопански, горски,
ведомствен път, общинска публична собственост,
73657.18.83 с НТП – път от републиканската
пътна мрежа, държавна публична собственост,
73657.15.127 с НТП – дере, общинска публична
собственост, и 73657.15.124 с НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, общинска
публична собственост, по КККР на с. Търнава,
община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът се
намира в сградата на Община „Тунджа“ – Ямбол,
пл. Освобождение № 1, ет. 1, стая № 103, и може
да се прегледа от заинтересованите лица. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация.
5168
88. – Община с. Опан, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
за ПУП – ПП (парцеларен план) за обект на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия: „Нова кабелна
линия от ЖР стълб № 191 на въздушна кабелна
линия 20 kV „Васил Левски“ до ТП ТКЗС в УПИ
IV в кв. 110 по плана на с. Бяло поле“, община
Опан, област Стара Загора, преминаваща през
поземлен имот с идентификатор 07819.68.29 по
КККР на с. Бяло поле, община Опан, по улица с
о.т. 262 – о.т. 266 – о.т. 265 – о.т. 264 – о.т. 230 и
по улица с о.т. 264 – о.т. 230 до ТП ТКЗС в УПИ
IV, кв. 110 по плана на с. Бяло поле, община
Опан, област Стара Загора. Общата дължина на
кабелната линия е 324 л. м. В едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения и искания по проекта до общинската
администрация – с. Опан, област Стара Загора.
5146
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Върховният касационен съд, г ра ж данска
и търговска колегия, на основание чл. 289 от
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през октомври
2021 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 6.10.2021 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2634/2018,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 5787/2017 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Недялко Божанов Недялков
чрез адвокат Васил Маринов Данаилов, София,
ул. Ген. Тотлебен 71 – 73, ет. 1, офис 1, срещу
„Банка ДСК“ – ЕАД, чрез юрисконсулт Йорданка
Филипова, София, ул. Московска 19.
Четвърто гражданско отделение, 3087/2020,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 110/2020 по описа на Окръжен съд
Кърджали, подадена от ТП „Държавно горско
стопанство – Момчилград“, Момчилград, ул. Гюмюрджинска 17, срещу Сенай Бейсим Ариф чрез
адвокат Милена Димова Караманолова, Кърджали, ул. Булаир 6А.
Четвърто гражданско отделение, 3270/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1635/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Явор Николов Карагитлиев чрез
адвокат Гергана Цветанова Николова, София,
ул. Света София 8, ет. 3, офис 8; срещу Юлиана
Иванова Иванова чрез адвокат Красимир Милев,
София, ул. Кърниградска 8.
Четвърто гражданско отделение, 3616/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7508/2019 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Пламен Стефанов Йорданов чрез
адвокат Петър Хранов, София, ж.к. Лагера, бл. 44,
вх. А, срещу „Топлофикация София“ – ЕА Д,
София, ул. Ястребец 23Б.
Четвърто гражданско отделение, 3712/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1151/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Милослава Лечева, Варна, бул. МарияЛуиза 21, ет. 2, срещу Христо Минчев Димитров
чрез адвокат Ренета Стойчева, Варна, ул. Поп
Харитон 10, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 3748/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6164/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Александър Радев Илиев чрез адвокат Стойко Стоев, София, ул. Денкоглу 1, ет. 3,
ап. 7, срещу „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ
Токуда“ – ЕАД, чрез адвокат Весела Иванова
Дешева, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 2,
офис 8, и трета страна ЗАД „Евроинс“ – АД,
София, бул. Христофор Колумб 43.
Четвърто гражданско отделение, 279/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
211/2020 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Пламен Димитров Ямболов чрез
адвокат Татяна Николаева Патаринска, Варна,
ул. Македония 72, офис 2; Марияна Стоянова
Христова чрез адвокат Пенка Стоянова Христова,
Варна, ул. Русе 31, ет. 2, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 598/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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381/2020 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Борислав Геронтиев, Шумен, ул. Съединение 119А, офис 5, срещу Николай Стефанов
Стайков чрез адвокат Светослав Спасов, Аксаково, ул. Митко Палаузов 45.
Четвърто гражданско отделение, 914/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1792/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община – Район „Надежда“,
чрез старши юрисконсулт Николай Николов, София, ул. Кирил Дрангов 55, срещу Ивайло Петров
Петров чрез адвокат Георги Йорданов, София,
ул. Евлоги и Христо Георгиеви 85, ет. 2, ап. 6.
НА 11.10.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 104/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
83/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Екатерина Аспарухова Коцакова чрез
адвокат Ивайло Иванов, София, ул. Пиротска 9,
ет. 4; Славчо Благовесов Коцаков чрез адвокат
Ивайло Иванов, София, ул. Пиротска 9, ет. 4,
срещу Христо Иванов Ценов, София, ул. Манастирска 41, вх. Б, ап. 1; Дина Йорданова Ценова,
София, ул. Манастирска 41, вх. Б, ап. 1, и трета
страна Иванка Иванова Воденичарова, София,
ж.к. Младост 4, бл. 444, вх. 4, ап. 17; Лъчезар
Николов Воденичаров, София, ж.к. Младост 4,
бл. 444, вх. 4, ап. 17.
Второ гражданско отделение, 119/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2496/2020 по описа на Окръжен съд Варна,
подадена от Община Варна, Варна, бул. Осми
приморски полк 43, срещу Стойка Блажкова
Тончева чрез адвокат Димитър Петров, Варна,
ул. Цар Симеон І № 6, вх. А, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 197/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1294/2020 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Стефан Цанков Цанков чрез адвокат Стоян Арнаудов, Бургас, ул. Александър
Стамболийски 69, ет. 1, ап. 2; Нина Георгиева
Цанкова чрез адвокат Стоян Арнаудов, Бургас,
ул. Александър Стамболийски 69, ет. 1, ап. 2,
срещу Община Бургас, ул. Александровска 26,
Бургас, и трета страна Светлана Малчева Дичева,
Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев 176, ет. 1,
ап. 1; Румен Иванов Дичев, Ахтопол, ул. Кирил
и Методий 14.
Второ гражданско отделение, 481/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
306/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Росен Каменов Карасмилов чрез
адвокат Емил Ядков, Разлог, ул. Бяла река 14;
Емилия Аркадиева Карасмилова чрез адвокат
Емил Ядков, Разлог, ул. Бяла река 14; Венцислав
Руменов Карасмилов чрез адвокат Емил Ядков, Разлог, ул. Бяла река 14; Бисер Каменов
Карасмилов чрез адвокат Емил Ядков, Разлог,
ул. Бяла река 14; Невен Каменов Карасмилов
чрез адвокат Емил Ядков, Разлог, ул. Бяла река
14; Здравко Каменов Карасмилов чрез адвокат
Емил Ядков, Разлог, ул. Бяла река 14; Красимир
Руменов Карасмилов чрез адвокат Емил Ядков,
Разлог, ул. Бяла река 14, срещу Красимир Съботинов Карасмилов, с. Кочан, област Благоевград,
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ул. Сергей Румянцев 9; Гюла Юсеинова Чаушева
чрез Красимир Съботинов Карасмилов, с. Кочан, област Благоевград, ул. Сергей Румянцев
9; Джайляна Юсеинова Кеналиева чрез Красимир Съботинов Карасмилов, с. Кочан, област
Благоевг рад, ул. Сергей Ру м янцев 9; Асибе
Раифова Карасмилова чрез Красимир Съботинов Карасмилов, с. Кочан, област Благоевград,
ул. Сергей Румянцев 9; Антонина Искренова
Балиева чрез Красимир Съботинов Карасмилов, с. Кочан, област Благоевград, ул. Сергей
Румянцев 9; Росен Искренов Карасмилов чрез
Красимир Съботинов Карасмилов, с. Кочан,
област Благоевград, ул. Сергей Румянцев 9;
Велизар Искренов Карасмилов чрез Красимир
Съботинов Карасмилов, с. Кочан, област Благоевград, ул. Сергей Румянцев 9; Емине Ибраимова Карасмилова чрез Красимир Съботинов
К арасм и лов, с. Кочан, област Благоевг ра д,
ул. Сергей Румянцев 9; А нелия Съботинова
Караилиева чрез Красимир Съботинов Карасмилов, с. Кочан, област Благоевград, ул. Сергей
Румянцев 9; Мирослав Съботинов Карасмилов
чрез Красимир Съботинов Карасмилов, с. Кочан,
област Благоевград, ул. Сергей Румянцев 9; Бари
Юсеинов Карасмилов чрез Красимир Съботинов Карасмилов, с. Кочан, област Благоевград,
ул. Сергей Румянцев 9; Асибе Садъкова Ходжова
чрез Красимир Съботинов Карасмилов, с. Кочан, област Благоевград, ул. Сергей Румянцев
9; Халил Садъков Карасмилов чрез Красимир
Съботинов Карасмилов, с. Кочан, област Благоевград, ул. Сергей Румянцев 9; Фикрие Садъкова
Кехайова чрез Красимир Съботинов Карасмилов,
с. Кочан, област Благоевград, ул. Сергей Румянцев 9; Неджими Садъков Карасмилов чрез Красимир Съботинов Карасмилов, с. Кочан, област
Благоевград, ул. Сергей Румянцев 9; Красимир
Съботинов Карасмилов чрез Красимир Съботинов Карасмилов, с. Кочан, област Благоевград,
ул. Сергей Румянцев 9.
Второ гражданско отделение, 611/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1722/2020 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Антоний Славчев Средков чрез адвокат Галин Манолов, София, бул. Александър
Стамболийски 32, вътрешна сграда, ет. 3, срещу
Община Бургас, ул. Александровска 26, Бургас;
Ваня Стефанова Добруджалиева чрез адвокат
Радостин Станчев, Бургас, ул. Хан Крум 38,
ет. 1; Ася Милева Динева чрез адвокат Радостин
Станчев, Бургас, ул. Хан Крум 38, ет. 1; Звезда
Симеонова Сивриева чрез адвокат Радостин
Станчев, Бургас, ул. Хан Крум 38, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 1019/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2080/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от държавата, представлявана от министъра на
регионалното развитие и благоустройството, чрез
областния управител на област Бургас, ул. Цар
Петър 1, Бургас, срещу Радка Щерева Славчева,
Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 21, вх. 10, ет. 3;
Щерьо Антонов Милев, София, ж.к. Овча купел,
бл. 1, вх. Г, ет. 3, ап. 9; Ралица Антонова Милева,
София, ж.к. Овча купел, бл. 1, вх. Г, ет. 3, ап. 9;
Община Бургас, ул. Александровска 26, Бургас.
Второ гражданско отделение, 1295/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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140/2020 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Петър Симеонов Йолов чрез адвокат
Зорница Горанова-Маркова, Монтана, ул. Любен
Каравелов 1А, ет. 2, офис 6; Виктория Петрова
Симеонова чрез адвокат Зорница Горанова-Маркова, Монтана, ул. Любен Каравелов 1А, ет. 2,
офис 6; Марияна Петрова Симеонова чрез адвокат
Зорница Горанова-Маркова, Монтана, ул. Любен
Каравелов 1А, ет. 2, офис 6, срещу Ангелина
Георгиева Оризарска чрез адвокат Владимир
Кръстев, София, пл. Македония 1, КНСБ, ет. 5,
стая 7; Силвена Руменова Симеонова чрез адвокат Владимир Кръстев, София, пл. Македония 1,
КНСБ, ет. 5, стая 7; Владислава Руменова Илиева-Кръстева чрез адвокат Владимир Кръстев,
София, пл. Македония 1, КНСБ, ет. 5, стая 7.
НА 11.10.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 656/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
301/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Албена Борисова Близнашка чрез
адвокат Янчо Янков, София, ул. Горски пътник
66, ет. 1, ап. 1, срещу „Корпоративна търговска
банка“ – АД (в несъстоятелност), чрез синдици
Ангел Николов Доново и Кристи Христова Маринова, София, ул. Граф Игнатиев 10.
Първо търговско отделение, 887/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1222/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Цветанка Смиленова Костадинова
чрез адвокат Георги Чорбаджийски, Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1, ет. 2, офис 4,
срещу „Дженерали застраховане“ – АД, София,
бул. Княз Александър Дондуков 68.
Първо търговско отделение, 949/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2588/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Люсиен Владимиров Спасов чрез
адвокат Димитър Марковски, София, ул. Цар Асен
1, ет. 2, срещу Спас Асенов Генов чрез адвокат
Петър Христов Атанасов, София, бул. Витоша
1А, Търговски дом, ет. 3, к-ра 367.
Първо търговско отделение, 1201/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4702/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЕТ Христо Паунов Петров с фирма
„СНИ-Комерс-1 – Христо Петров“ чрез адвокат
Николай Стойнов, София, ж.к. Младост 3, бл. 354,
вх. 3, ап. 11, срещу „Кукли Транс“ – ООД, чрез
адвокат Десислава Коцева, София, бул. Ген.
Скобелев 50, ет. 3, офис 6.
Първо търговско отделение, 1542/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
438/2019 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, представлявано от Стоян Станимиров Проданов и
Крум Димитров Крумов чрез адвокат А лександър Илиев, София, бул. Джеймс Баучер 87,
срещу Петя Николаева Казакова чрез адвокат
Цветомила Вукова, София, ул. Банат 11 – 13,
офис 5; Цветелина Николаева Казакова чрез
адвокат Цветомила Вукова, София, ул. Банат
11 – 13, офис 5.
Първо търговско отделение, 1992/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3136/2019 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от Корнелия Георгиева Петкова чрез
адвокат Николай Николаев Димитров, София,
ул. Христо Белчев 4, полуетаж 4, офис 4; Александра Атанасова Ламд ж иева, лично и със
съгласието на своята майка и законен представител Корнелия Георгиева Петкова чрез адвокат
Николай Димитров, София, ул. Христо Белчев 4,
полуетаж 4, офис 4; Корнелия Георгиева Петкова,
като майка и законен представител на Константин Атанасов Ламджиев чрез адвокат Николай
Димитров, София, ул. Христо Белчев 4, полуетаж
4, офис 4; Валентин Атанасов Ламджиев лично
и със съгласието на своята майка и законен
представител Корнелия Георгиева Петкова чрез
адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо
Белчев 4, полуетаж 4, офис 4, срещу Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена
иншурънс груп“ – АД, чрез адвокат Красимира
Иванова, София, бул. Драган Цанков 23, вх. А,
ет. 2, и трета страна Любомир Младенов Трайков,
с. Първенец, област Пловдив, ул. Св. св. Кирил
и Методий 47.
Първо търговско отделение, 1999/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
122/2020 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Айше Исмет Ахмедова чрез адвокат Валя Златанова, Добрич, бул. Двадесет и
пети септември 52, ет. 2, офис 10 – 11, срещу
„ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве“ – АД, София,
бул. Г. М. Димитров 1.
НА 12.10.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 50/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
115/2020 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от Диан Стефчов Костадинов чрез адвокат
Даниел Петров, Сливен, ул. Добри Чинтулов 6;
Стоян Стефчов Костадинов чрез адвокат Даниел
Петров, Сливен, ул. Добри Чинтулов 6, срещу
Христина Стоянова Стайкова чрез адвокат Пламенка Стоева, Ямбол, ул. Бузлуджа 15, ет. 1, офис
5; Васил Стоянов Костадинов, Ямбол, ул. Крали
Марко, бл. 82, вх. Б, ет. 9, ап. 78; Златомира
Стефчова Костадинова, Ямбол, ж.к. Хале, бл. 2,
вх. В, ет. 1, ап. 40; Христина Стефчова Христова,
Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 42, ет. 5, ап. 25;
Марина Стефчова Дончева, Ямбол, ж.к. Васил
Левски, бл. 12, вх. А, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 798/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
187/2020 по описа на Окръжен съд Търговище,
подадена от Илдъз Салиева Ибрямова чрез адвокат Евлоги Недев, Търговище, бул. Митрополит
Андрей 43, ет. 1; Сали Илдъзов Салиев чрез адвокат Евлоги Недев, Търговище, бул. Митрополит
Андрей 43, ет. 1, срещу Фатме Исмаил Ахмед чрез
адвокат Николай Солаков, Търговище, ул. Лилия
4, вх. Б, ет. 2, офис 3; Назиф Рафет Назиф чрез
адвокат Николай Солаков, Търговище, ул. Лилия
4, вх. Б, ет. 2, офис 3; Бейзат Рафет Назиф чрез
адвокат Николай Солаков, Търговище, ул. Лилия
4, вх. Б, ет. 2, офис 3; Велиза Рафет Арифова чрез
адвокат Николай Солаков, Търговище, ул. Лилия
4, вх. Б, ет. 2, офис 3.
Второ гражданско отделение, 995/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
452/2020 по описа на Окръжен съд Добрич, по-
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дадена от Венцислав Рафаилов Дучев, Балчик,
ул. Любен Каравелов 12, ет. 1, ап. 3, срещу
Борислав Рафаилов Дучев, Балчик, ж.к. Балик,
бл. 32, вх. А, ет. 2, ап. 6; Рафаил Бориславов
Дучев чрез законен представител Веселина Георгиева Димитрова, Балчик, ж.к. Балик, бл. 32,
вх. А, ет. 2, ап. 6.
Второ гражданско отделение, 1145/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
234/2020 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от Пламен Иванов Иванов, Добрич,
ж.к. Добротица, бл. 35, вх. Б, ет. 5, ап. 10, срещу Маргаритка Иванова Вълчева, Добрич, ж.к.
Балик, бл. 59, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Второ гражданско отделение, 1158/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
228/2020 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Мариана Райчова Апостолова чрез
адвокат Юлия Динева, Дупница, ул. Солун 1,
ет. 1; Йорданка Райчова Петрова чрез адвокат
Юлия Динева, Дупница, ул. Солун 1, ет. 1, срещу Стоилка Димитрова Маврова чрез адвокат
Йонко Гергов, Дупница, ул. Бенковски 3, ет. 1;
Александър Костадинов Мавров чрез адвокат
Йонко Гергов, Дупница, ул. Бенковски 3, ет. 1.
НА 13.10.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4086/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8701/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Красимиров Маргитов чрез
адвокат Симеон Атанасов, София, ул. Петър
Парчевич 30; Боряна Красимирова Маргитова
чрез адвокат Симеон Атанасов, София, ул. Петър
Парчевич 30, срещу Димчо Иванов Маргитов,
София, ж.к. Овча купел 1, бл. 420, вх. А, ет. 5,
ап. 16.
Второ гражданско отделение, 575/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
187/2020 по описа на Окръжен съд Смолян,
подадена от Софка Теофилова Калфова чрез адвокат Нелия Маринова, Смолян, ул. Арх. Петър
Петров 1, бл. 46, вх. Б, ап. 10, срещу Бистра Благовестова Атанасова, с. Беден, община Девин; Антон
Благовестов Атанасов, с. Беден, община Девин;
Галя Благовестова Узунова, Девин, ул. Пирин 24;
Йорданка Стоянова Гайдарова, с. Широка лъка,
община Смолян, ул. Капитан Петко Войвода 12;
Стефан Стоянов Атанасов, с. Беден, община Девин; Стоян Благовестов Атанасов, Девин, ул. Родопи 8, ет. 6, ап. 15; Христо Стоянов Атанасов,
София, ж.к. Люлин 8, ул. 3011 № 1.
Второ гражданско отделение, 1149/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
777/2020 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Петър Велчев Димитров чрез адвокат
Румяна Сидерова, София, бул. Витоша 1А – Търговски дом, вх. Е, ет. 4, к. 401; Марийка Иванова
Димитрова чрез адвокат Румяна Сидерова, София,
бул. Витоша 1А – Търговски дом, вх. Е, ет. 4,
к. 401, срещу Стефан Стоянов Стоянов, Добрич,
ул. Стоил войвода 22А; Валентина Константинова
Стоянова, Добрич, ул. Стоил войвода 22А.
Второ гражданско отделение, 1390/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1595/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Снежинка Ташева Бадева чрез адвокат
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Георги Карастоянов, Пловдив, бул. Марица 154,
вх. А, ет. 3, офис А – 8, срещу Евангелска петдесятна църква „Светлина на света“ чрез адвокат
Грета Ганева, София, бул. Витоша 176, ет. 3, ап. 6;
„Позитив България“ – ЕООД, чрез адвокат Грета Ганева, София, бул. Витоша 176, ет. 3, ап. 6,
и трета страна Община Пловдив, Пловдив, пл.
Стефан Стамболов 1.
Второ гражданско отделение, 1814/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
629/2020 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Община Сливен чрез адвокат Делян
Димов, София, ул. Княз Борис І № 97, офис 10,
срещу Димитър Тодоров Димов чрез адвокат Димитър Орманов, Сливен, ул. Великокняжевска 22.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1245/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4544/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „УСБАЛ по Онкология“ – ЕАД, чрез
адвокат Стефка Цанкова, София, ж.к. Люлин 6,
бл. 614, вх. А, срещу „Софарма Трейдинг“ – АД,
чрез адвокат Лазар Добрев, София, бул. Македония 6, ет. 4 – 5.
Второ търговско отделение, 1258/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3073/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Юмер Хасан Солак чрез адвокат
Стоян Чаталбашев, София, ул. Три уши 8, ет. 4,
срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2, и трета страна Илиян Дамянов Средков,
Бургас, ул. ж.к. Меден рудник, бл. 256, ет. 5, ап. 5.
Второ търговско отделение, 1703/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4344/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Венцислав Иванов Таков чрез адвокат
София Кирилова Николова, София, бул. Македония 12, ет. 3, срещу Гаранционен фонд, София,
ул. Граф Игнатиев 2.
Второ търговско отделение, 1821/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10754/2019 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Радостин Павлов Съселов чрез адвокат Атанас Андонов, София, ул. Г. С. Раковски 99, ет. 5, офис 9, срещу ЗАД „ОЗК – Застраховане“ – АД, София, ул. Света София 7, ет. 5.
Второ търговско отделение, 1897/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5081/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Аврам Петров Шагов чрез адвокат
Ралица Мутафова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 4,
срещу ЗАД „ОЗК – Застраховане“ – АД, чрез
адвокат Детелина Филипова Ханчева, София,
бул. Патриарх Евтимий 64, ет. 3, ап. 7.
Второ търговско отделение, 1905/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4998/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Георги Филипов Йорданов чрез
адвокат Венцислав Ортакчиев, София, ул. Цар
Самуил 38, ап. 2, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско
шосе 67А.
Второ търговско отделение, 1920/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Иван Стоименов Геров чрез адвокат
Илия Колчев, Пазарджик, ул. Шейново 12, срещу ЗАД „Алианц България“, София, бул. Княз
Александър Дондуков 59.
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НА 14.10.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3940/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1377/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Георги Величков Величков, Софи я,
ул. Триадица 6, ет. 2, срещу Маргарита Аведисова
Полихронова чрез адвокат Венцислав Георгиев
Герджиков, Варна, ул. Георги Раковски 24, партер.
Трето гражданско отделение, 3995/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
76/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Застрахователна компания „Лев
Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско шосе 67А,
срещу Спаска Петрова Щерева чрез адвокат Надя
Палева, Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 68/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1335/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Никодим Георгиев, Варна, бул. МарияЛуиза 21, ет. 2, срещу Огнян Киров Пенков чрез
адвокат Венцислав Герджиков, Варна, ул. Георги
Сава Раковски 24, партер.
Трето гражданско отделение, 548/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
325/2020 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Иглика Йорданова Гюрчева чрез адвокат Надежда Симеонова, Русе, ул. Муткурова 36, вх. А-3,
ет. 2, офис 14, срещу Бисер Младенов Стоянов
чрез адвокат Юлиян Калчев, Русе, ул. Николай
Здравков 18, вх. А, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 656/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2526/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу Валентин Димитров Узунов
чрез адвокат Красимир Тодоров, Варна, ул. Георги
Живков 22, партер – външен двор.
Трето гражданско отделение, 897/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
392/2020 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Борислав Геронтиев, Шумен, ул. Съединение 119А, офис 5, срещу Русанка Цветанова
Аргирова чрез адвокат Борислав Борисов, Шумен,
ул. Добри Войников 9 – 13, ет. 3, кантора 32.
Трето гражданско отделение, 909/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
483/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Никола Георгиев
Николов чрез адвокат Добри Тодев, Свиленград,
ул. Македония 1А.
Трето гражданско отделение, 1630/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
957/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, Варна, Тауърс – Г, бул. Владислав Варненчик 258,
Варна, срещу Марийка Божкова Николова чрез
адвокат Светослав Спасов, Аксаково, ул. Митко
Палаузов 45; Риса Владимирова Гочева чрез
адвокат Светослав Спасов, Аксаково, ул. Митко
Палаузов 45; Атанас Владимиров Николов чрез
адвокат Светослав Спасов, Аксаково, ул. Митко
Палаузов 45.
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НА 18.10.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 558/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3541/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Аркус“ – АД, чрез адвокат Трифон Генов, София, бул. Патриарх Евтимий 75,
ет. 2, ап. 12; Ангел Донов и Кристи Маринова
в качеството им на синдици на „КТБ“ – АД (в
несъстоятелност), чрез адвокат Матей Матеев,
София, ул. Граф Игнатиев 10, и трета страна
„Първа инвестиционна банка“ – А Д, София,
бул. Драган Цанков 37.
Първо търговско отделение, 2676/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2513/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ангел Николов Донов и Кристи
Христова Маринова, синдици на „Корпоративна
търговска банка)“ – А Д (в несъстоятелност),
София, ул. Граф Игнатиев 10, срещу „Проджект
строители на модерна България“ – ООД, София,
ул. Дамян Груев 46.
Първо търговско отделение, 889/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2155/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Теменуга Деянова Пенчева, с. Тервел, област Шумен, ул. Гео Милев 13, срещу
Застрахователно дружество „Бул Инс“ – А Д,
София, бул. Джеймс Баучер 87.
Първо търговско отделение, 1538/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2092/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ТЕЦ Марица Изток 2“ – ЕА Д,
чрез адвокат Христо Маринов, Стара Загора,
ул. Захарий Княжески 16, ет. 3, офис 11, срещу
„Корпоративна търговска банка“ – АД, София,
ул. Граф Игнатиев 10.
Първо търговско отделение, 1956/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
868/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община София чрез адвокат Бойко Войнов, София, бул. Патриарх Евтимий 82, срещу „Екоел – 6“ – ООД, чрез адвокат
Даниел Асенов, София, ул. Уилям Гладстон 6,
вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Първо търговско отделение, 2080/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
752/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Гинка Асенова Огнянова чрез адвокат Милен Маринов, Пловдив, ул. Евлоги Георгиев 1, ет. 3, офис 16, срещу ЗД „Евроинс“ – АД,
София, бул. Христофор Колумб 43.
НА 19.10.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3542/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8/2020 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Садие Селим Исмаил чрез адвокат
Смиляна Стоянова Велинова, Русе, ул. Любен
Каравелов 8; Сабайдин Селимов Селимов чрез
адвокат Смил яна Стоянова Велинова, Русе,
ул. Любен Каравелов 8; Лютфие Селимова Аалиева чрез адвокат Смиляна Стоянова Велинова,
Русе, ул. Любен Каравелов 8; Бюлент Сейфедин
Фаик чрез адвокат Ерик Михайлов Борисов,
София, бул. Македония 40, ет. 5, ап. 17.
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Първо гражданско отделение, 3680/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4557/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Маргарита Алойс Виткович чрез
адвокат Александър Дянков, София, ул. Ами
Буе 33, ет. 3, срещу Министерството на отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3; държавата,
представлявана от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св.
св. Кирил и Методий 17 – 19.
Първо гражданско отделение, 4006/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5855/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
София, бул. Н. Вапцаров 55, срещу Иван Венчев
Йорданов чрез адвокат Йордан Дамянов, София,
бул. К н яз А лександър Донду ков-Корсаков 5,
вх. В, ап. 25; Мария Георгиева Иванова чрез
адвокат Йордан Дамянов, София, бул. Княз Александър Дондуков-Корсаков 5, вх. В, ап. 25; Георги
Иванов Иванов, Ушинци, ул. Пейо Яворов 37.
Първо гражданско отделение, 4021/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
343/2019 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Виолета Спасова Момчилова чрез
адвокат Ивайло Табаков, София, ул. Шандор
Петьофи 9, ет. 1, срещу Ани Гарабед Иванова
ч рез а двокат Ми лена Връбл янска, Перник,
ул. Райко Даскалов 1, ет. 3, кантора 12А.
Първо гражданско отделение, 77/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
38/2020 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Красимир Младенов Китанов чрез
адвокат Валя Симеонова Гигова, Разлог, ул. Бяла
река 14, срещу Дурдана Джамалова Манова
чрез адвокат Стоянка Иванова Илиева, София,
ул. Годеч 1, ет. 1, офис 2; Авизе Османова Гарова
чрез адвокат Стоянка Иванова Илиева, София,
ул. Годеч 1, ет. 1, офис 2; Реджеп Юсеинов Гаров
чрез адвокат Стоянка Иванова Илиева, София,
ул. Годеч 1, ет. 1, офис 2; Алил Джамалов Гаров
чрез адвокат Стоянка Иванова Илиева, София,
ул. Годеч 1, ет. 1, офис 2; Джевдет Джамалов
Гаров чрез адвокат Стоянка Иванова Илиева,
София, ул. Годеч 1, ет. 1, офис 2; Цветомир
Дочков Гаров чрез адвокат Стоянка Иванова
Илиева, София, ул. Годеч 1, ет. 1, офис 2.
Първо гражданско отделение, 161/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
70/2020 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от Аспарух Любомиров Асенов чрез
адвокат Мария Чилова, Момчилград, ул. Гюмюрджинска 40А, ет. 1, срещу Айнур Хасан
Максуд чрез адвокат Ангел Керелов, Пазарджик,
ул. Цар Самуил 14.
Първо гражданско отделение, 364/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
286/2018 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Стоянка Рали Христова-Захаринова чрез адвокат Катя Иванова, Радомир, пл.
Свобода 14; Ирена Рали Христова-Павлова чрез
адвокат Катя Иванова, Радомир, пл. Свобода 14,
срещу Елена Георгиева Бабадалиева чрез адвокат
Благойка Божкова, Радомир, пл. Свобода 10;
Симеон Борисов Симеонов, София, ж.к. Хаджи
Димитър 102, вх. Г, ет. 5, ап. 85; Божидар Борисов Симеонов, Радомир, ул. Дупнишка 32, ет. 2,
ап. 5; Надежда Симеонова Янева чрез адвокат
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Николай Профиров, София, ул. Пиротска 9, ет. 5;
Веско Симеонов Ленев, София, ж.к. Надежда 2,
бл. 264, вх. Г, ет. 1, ап. 76; Роза Георгиева Симеонова, София, ул. Васил Кънчев, бл. 26, вх. Е,
ет. 3, ап. 16; Лидия Кирилова Атанасова, Радомир, ул. Дупнишка, бл. 12, вх. Б, ет. 3, ап. 19;
Лъчезар Димитров Стоев, Перник, ул. Благой
Гебрев, бл. 28, вх. Б, ет. 2, ап. 6; Надежда Борисова Христова, Радомир, ул. Дупнишка, бл. 12,
вх. Б, ет. 2, ап. 6; Вергиния Райчова Иванова,
Радомир, ж.к. Тракия, бл. 6, вх. В, ап. 52; Людмил Иванов Димитров, Радомир, ж.к. Тракия,
бл. 6, вх. В, ап. 54; Митко Димитров Иванов,
Радомир, ул. Роза 12; Георги Димитров Иванов,
Радомир, ул. Шар 25; Вишня Велева Гебрева,
София, кв. Левски, ул. Княгиня Тамара 8 А;
Стефка Кирилова Гебрева, София, ж.к. Света
Троица, бл. 303Б, вх. В, ет. 8, ап. 78; Соня Кирилова Хубенова, София, ж.к. Разсадника, бл. 81,
вх. А, ет. 11, ап. 31; Валентин Кирилов Сираков,
Благоевград, ул. Неофит Рилски 10; Николина
Кирилова Колева, Благоевград, ул. Шар планина 7; Румен Богданов Лазаров, Благоевград,
ул. Неофит Рилски 10; Минко Страхилов Агайн,
Перник, ул. Младен Стоянов, бл. 6, вх. Д, ет. 1,
ап. 94; Иван Страхилов Агайн, Перник, ул. Младен Стоянов, бл. 6, вх. Д, ет. 1, ап. 94; Христо
Георгиев Христов, София, ж.к. Лагера, бл. 43,
вх. А, ет. 5, ап. 22; Антоанета Георгиева Георгиева, София, ж.к. Лагера, бл. 43, вх. А, ет. 5,
ап. 22; Яна Бориславова Атанасова, Радомир,
ж.к. Гърляница, бл. 16, ет. 4, ап. 12; Мартин
Бориславов Атанасов, София, ж.к. Света Троица,
бл. 145Б, вх. Б, ет. 2, ап. 32; Елена Николова Атанасова, с. Шатрово, област Кюстендил; Цветан
Пламенов Агайн, Перник, ул. Младен Стоянов,
бл. 2А, вх. Д, ет. 2, ап. 80; Олег Пламенов Агайн,
Перник, ул. Младен Стоянов, бл. 2А, вх. Д,
ет. 2, ап. 80; Петър Пламенов Агайн, Перник,
ул. Младен Стоянов, бл. 2А, вх. Б, ет. 4, ап. 11;
Екатерина Димитрова Купенова-Шаламанова,
Перник, ул. Благой Гебрев, бл. 32, вх. Е, ет. 5,
ап. 134; Ирена Борисова Георгиева, Радомир,
ул. Войнишко въстание, бл. 1, вх. В, ет. 3, ап. 33.
Първо гражданско отделение, 514/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
743/2020 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Михаил Петров Петров чрез адвокат
Димитър Аврамов, Хасково, ул. Драгоман 14,
ет. 2, срещу Николина Славчева Тончева чрез
адвокат Владимир Дичев, Хасково, бул. България
146, вх. Б, ет. 1, ап. 4.
Първо гражданско отделение, 954/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
372/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Община Варна, бул. Осми приморски
полк 43, Варна, срещу Мария Кирчева Хубенова
чрез адвокат Димитър Петров, Варна, ул. Цар
Симеон Първи 6, вх. А, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1146/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
656/2020 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Стоянка Павлова Григорова чрез
адвокат Христо Стоименов, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 18, ет. 1, офис 6; Павел Григоров Ортаков
чрез адвокат Маргарита Сълова, София, ул. Цар
Асен 2, вх. Б, ет. 3.
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НА 19.10.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4107/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15486/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Васил Георгиев Ваклинов
чрез адвокат Катя Динчева, София, пл. Македония
1, ет. 18, КНСБ, срещу Столичната дирекция на
вътрешните работи, София, ул. Антим Първи 5.
Четвърто гражданско отделение, 140/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
338/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „ЕВН България Електроснабдяване“ – ЕАД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37;
„Електроразпределение Юг“ – ЕАД, Пловдив,
ул. Христо Г. Данов 37, срещу Борислав Пиринов
Кантарев чрез адвокат Николай Островски, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 61, ап. 13, и
трета страна ЗК „Уника“ – АД, София, ул. Тодор
Александров 18.
Четвърто гражданско отделение, 724/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2269/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Васил Панделиев Панделиев чрез адвокат
Илиана Мелконян, Бургас, ул. Цар Асен 2, срещу
Община Сунгурларе чрез адвокат Живко Бойков
Бойчев, Бургас, ул. Оборище 76, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 786/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15528/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Верка Валентинова Пейчинова чрез
адвокат Елисавета Вуковска, София, ул. Георги
Сава Раковски 161А, ет. 3, ап. 8, срещу Красимир
Асенов Кирилов чрез адвокат Лидия Кулаксъзова,
София, ул. Цар Асен 3, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 905/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
733/2020 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Електроразпределение Север“ – АД, чрез адвокат Елеонора Караиванова, Русе, пл. Средец 1,
ет. 5, офис 507, срещу Десимир Добрев Савов чрез
адвокат Георги Върбанов, Русе, ул. Баба Тонка 26.
НА 20.10.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4044/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16766/2019 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ангел Петров Маринов чрез адвокат
Ирена Стефанова Александрова, Видин, ул. Княз
Борис Първи 2; Валентин Цветанов Маринов
чрез адвокат Ирена Стефанова Александрова,
Видин, ул. Княз Борис Първи 2, срещу Петранка
Арсениева Танчева-Сандал чрез адвокат Мирослава Манева, София, ул. Доспат 43; Елисавета
Арсениева Танчева-Льофгрен чрез адвокат Мирослава Манева, София, ул. Доспат 43; Виктория
Маргарета Мертама, София, бул. Васил Левски
101, ет. 3, ап. 7.
Първо гражданско отделение, 74/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
53/2020 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Джамал Юсеинов Ибишев чрез адвокат Диана Башлиева, Благоевград, ул. Крали
Марко 10Б, ет. 1, ап. 24, срещу Фатме Неджипова
Узунова, с. Плетена, община Сатовча; Надие Неджипова Мейзин, с. Плетена, община Сатовча;
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Кемил Наджипов Хаджиев, с. Плетена, община
Сатовча; Зайра Неджипова Кордова, с. Плетена,
община Сатовча.
Първо гражданско отделение, 201/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
643/2020 по описа на Окръжен съд Бу ргас,
подадена от „Бутед“ – АД, представлявано от
изпълнителния директор Никола Пеев Шиваров чрез адвокат Мариета Георгиева, Бургас,
ул. Александровска 115, вх. А, ет. 4, срещу „Риба
Комерс“ – ООД, чрез адвокат Марио Златарев,
Бургас, ул. Александровска 91, ет. 1; „К енд Б
Груп“ – ООД (в несъстоятелност), чрез адвокат
Марин Милев Милев, Бургас, ул. Алеко Константинов 8, ет. 1; „Валас“ – ЕООД, представлявано
от Деян Петров Борисов, София, кв. Челопечене,
ул. Стоян Шонев 25.
Първо гражданско отделение, 541/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1731/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Петър Йорданов Николов чрез адвокат Делина Спилкова, Пловдив, ул. Софроний
Врачански 2а, ет. 3, срещу Николина Боева Кузманова чрез адвокат Димитър Николов Ангелов,
Пловдив, ул. Княз Богориди 5, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 712/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
880/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Министерство на здравеопазването,
София, пл. Света Неделя 5, срещу „Трудово-лечебно стопанство“ – ЕООД, чрез адвокат Камен
Колев Иванов, София, ул. Три уши 10, ет. 2, офис 6.
Първо гражданско отделение, 1125/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2531/2020 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Александър Леонидович Носков
чрез адвокат Марин Милев, Бургас, ул. Алеко
Константинов 8, ет. 1; Володимир Баришполец
чрез адвокат Марин Милев, Бургас, ул. Алеко
Константинов 8, ет. 1; Любовь Петровна Константинова чрез адвокат Марин Милев, Бургас,
ул. Алеко Константинов 8, ет. 1; Владимир Николаевич Вшивцев чрез адвокат Марин Милев,
Бургас, ул. Алеко Константинов 8, ет. 1; Ельвира
Алексеевна Вшивцева чрез адвокат Марин Милев,
Бургас, ул. Алеко Константинов 8, ет. 1; Татьяна
Борисовна Толмачева чрез адвокат Марин Милев,
Бургас, ул. Алеко Константинов 8, ет. 1; Елена
Владимировна Юлина чрез адвокат Марин Милев,
Бургас, ул. Алеко Константинов 8, ет. 1; Наталья
Сергеевна Неница чрез адвокат Марин Милев,
Бургас, ул. Алеко Константинов 8, ет. 1; Ольга
Александровна Усольцева чрез адвокат Марин
Милев, Бургас, ул. Алеко Константинов 8, ет. 1;
Валерий Георгиевич Волох чрез адвокат Марин
Милев, Бургас, ул. Алеко Константинов 8, ет. 1;
Ольга Викторовна Волох чрез адвокат Марин
Милев, Бургас, ул. Алеко Константинов 8, ет. 1;
Евгений Валерьевич Волох чрез адвокат Марин
Милев, Бургас, ул. Алеко Константинов 8, ет. 1;
Георгий Евгеньевич Гаденко чрез адвокат Марин
Милев, Бургас, ул. Алеко Константинов 8, ет. 1;
Людмила Степановна Алексеева чрез адвокат
Марин Милев, Бургас, ул. Алеко Константинов 8,
ет. 1; Виктор Евгеньевич Верешагин чрез адвокат
Марин Милев, Бургас, ул. Алеко Константинов 8,
ет. 1; Едуард Артурович Терентьев чрез адвокат
Марин Милев, Бургас, ул. Алеко Константинов
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8, ет. 1; Ян Артурович Терентьев чрез адвокат
Марин Милев, Бургас, ул. Алеко Константинов
8, ет. 1; Константин Едуардович Наберухин чрез
адвокат Марин Милев, Бургас, ул. Алеко Константинов 8, ет. 1; Ирина Юрьевна Солодилова
чрез адвокат Марин Милев, Бургас, ул. Алеко
Константинов 8, ет. 1, срещу Димо Костадинов
Костов чрез адвокат Бесри Карагьозов, Бургас,
ул. Трайко Китанчев 42, ет. 1; Владимир Стойчев
Начев чрез адвокат Юрий Бошнаков, Бургас,
ул. Княз Борис Първи 10, вх. Б, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1272/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
322/2020 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от държавата чрез Министерство на
регионалното развитие и благоустройството,
Ловеч, ул. Търговска 43, срещу „Професионални
градинари“ – ООД, чрез адвокат Ина Тодорова
Ламбева, София, бул. Цар Борис Трети 107, ет. 3,
офис 5; Община Ловеч, ул. Търговска 22, Ловеч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2202/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3473/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Дженерали застраховане“ – АД,
София, бул. Княз Александър Дондуков 68; Дария
Романова Капсъзова със съгласието на своята
майка и законен представител Даниела Емилова
Капсъзова чрез адвокат Ванцислав Ортакчиев,
София, ул. Цар Самуил 38, ап. 2, партер.
Второ търговско отделение, 1757/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1845/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Христо Петков Петков чрез адвокат
Томислав Файтонджиев, София, бул. Александър
Стамболийски 239, вх. Б, ет. 7, офис 705, срещу
Ангел Николов Донов и Кристи Христова Маринова, синдици на „Корпоративна търговска
банка“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф
Игнатиев 10.
НА 20.10.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3804/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
849/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Светлана Ангелова Филчева чрез
адвокат Бойка Юсева, Благоевград, ул. Арсени
Костенцев 19, ет. 1; Методи Ангелов Мурджов чрез
адвокат Бойка Юсева, Благоевград, ул. Арсени
Костенцев 19, ет. 1; Десислав Иванов Валеов чрез
адвокат Гергана Юрукова, Благоевград, ул. Тодор
Александров 41, ет. 2; Сотир Иванов Валеов чрез
адвокат Гергана Юрукова, Благоевград, ул. Тодор
Александров 41, ет. 2; Славчо Георгиев Малешевски чрез адвокат Красимир Дуков, Благоевград,
ул. Стефан Стамболов 1, ет. 2, офис 5.
НА 21.10.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3733/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
30/2020 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Рада Христова Савова чрез адвокат
Светла Банкова, Габрово, ул. Скобелевска 30,
срещу Георги Трифонов Спасов чрез адвокат
Евгени Попов, Габрово, пл. Възраждане 5.
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Първо гражданско отделение, 553/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
293/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Ангел Петров Николов чрез адвокат
Иван Гогов, Асеновград, ул. Изложение 1; Светлана Ангелова Кияева чрез адвокат Иван Гогов,
Асеновград, ул. Изложение 1; Митра Панайотова
Точева чрез адвокат Иван Гогов, Асеновград,
ул. Изложение 1; Йорданка Ангелова Янакиева
чрез адвокат Делина Сашева Спилкова, Пловдив,
ул. Софроний Врачански 2А, срещу Георги Христев Кияев, Асеновград, ул. Поп Матей 1, вх. Б,
ет. 3, ап. 15; Петър Ангелов Николов, Асеновград,
ул. Цар Иван Асен Втори 18.
Първо гражданско отделение, 566/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
645/2020 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Николай Костадинов Благов чрез
адвокат Станислав Николаев Мишев, Пловдив,
ул. Ламартин 2, ет. 1, офис 1; Стефка Величкова
Благова чрез адвокат Станислав Николаев Мишев,
Пловдив, ул. Ламартин 2, ет. 1, офис 1; Ангелина
Костадинова Деянова чрез адвокат Станислав
Николаев Мишев, Пловдив, ул. Ламартин 2,
ет. 1, офис 1; Галина Николова Тодорова чрез
адвокат Станислав Николаев Мишев, Пловдив,
ул. Ламартин 2, ет. 1, офис 1, срещу Благой Костадинов Благов чрез адвокат Александър Чалъков,
Пазарджик, ул. Есперанто 7.
Първо гражданско отделение, 1062/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
628/2020 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Михаил Гошев Господинов чрез адвокат
Мая Цонкова Ангелова, София, ул. Цар Асен 20,
ет. 2, срещу Димитър Здравков Радев, Хасково,
ул. Пионер 7; Петя Здравкова Радева, Хасково,
ул. Пионер 7.
Първо гражданско отделение, 1217/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5686/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Мартин Николаев Гетов чрез адвокат
Орлин Денков, София, ул. Алабин 56, ет. 4, срещу
Мария Маринова Бъчварова-Гетова чрез особен
представител Евгени Чечев, София, ул. Емануил
Попдимитров 17/432.
Първо гражданско отделение, 1277/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1405/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Ирина Иванова Янкова чрез адвокат
Мария Дончева Пенева, София, ул. Цар Асен
18, ап. 2; Пенка Иванова Стоянова чрез адвокат
Мария Дончева Пенева, София, ул. Цар Асен 18,
ап. 2; Дончо Иванов Пенев чрез адвокат Мария
Дончева Пенева, София, ул. Цар Асен 18, ап. 2;
Тотка Иванова Цветкова чрез адвокат Мария
Дончева Пенева, София, ул. Цар Асен 18, ап. 2,
срещу Тодор Ангелов Рачев чрез адвокат Николай
Димитров, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 50, ет. 1;
Веска Петрова Райчева чрез адвокат Николай
Димитров, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 50, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 1609/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2915/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Община Варна, бул. Осми приморски
полк 43, Варна, срещу Десислава Йорданова
Йорданова чрез адвокат Димитър Петров, Варна,
ул. Цар Симеон Първи 6, вх. А.
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Първо гражданско отделение, 1838/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
474/2019 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Христо Димитров Калчев чрез адвокат
Станимир Иванов Христов, София, ул. Владайска
19, партер; Димитър Велчев Калчев чрез адвокат
Станимир Иванов Христов, София, ул. Владайска
19, партер; Недка Димитрова Калчева чрез адвокат
Станимир Иванов Христов, София, ул. Владайска
19, партер, срещу Илка Славчова Стаменкова
чрез адвокат Иван Грозданов Витанов, Перник,
ул. Търговска 42, ет. 2; Нели Янкова Иванова
(Илиева) чрез адвокат Иван Грозданов Витанов,
Перник, ул. Търговска 42 , ет. 2; Добринка Янкова
Стоилова, Перник, ул. Луганск 73; Милка Георгиева Георгиева, Радомир, ж.к. Арката, бл. 30,
ет. 7, ап. 19.
Първо гражданско отделение, 1849/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
314/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Атанаска Събева Христова чрез адвокат
Йорданка Цонева Кондиева, Разград, ул. Иван
Вазов 5А, ет. 2, офис 7; Марта Атанасова Христова чрез адвокат Йорданка Цонева Кондиева,
Разград, ул. Иван Вазов 5А, ет. 2, офис 7; Хасан
Шефкетов Пюскюлиев чрез адвокат Йорданка
Цонева Кондиева, Разград, ул. Иван Вазов 5А,
ет. 2, офис 7, срещу Анелия Митева Чакърова
чрез адвокат Емилия Събева, Разград, ул. Иван
Вазов 7, офис 11; Стоян Стефанов Чакъров чрез
адвокат Емилия Събева, Разград, ул. Иван Вазов
7, офис 11; Деян Стефанов Чакъров чрез адвокат
Емилия Събева, Разград, ул. Иван Вазов 7, офис
11; Стоян Събев Чакъров, Обзор, ул. Места 11.
НА 21.10.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 875/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2074/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „ЗД Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43, срещу Денис Цветанов Георгиев
чрез адвокат Любомир Георгиев, София, ж.к.
Люлин 10, бл. 109П, ет. 7, ап. 21.
Първо търговско отделение, 1796/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
348/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от ЗАД „Армеец“ – АД, с изпълнителни
директори Миролюб Иванов и Вася КокиноваМоллова, София, ул. Стефан Караджа 2, срещу
Магдалена Димитрова Янкова чрез адвокат Стоян
Чаталбашев, София, ул. Три уши 8, ет. 4.
Първо търговско отделение, 2022/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1435/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от държавата, представлявана от министъра на финансите, София, ул. Г. С. Раковски 102,
срещу „Космос енерджи“ – ЕООД, чрез адвокат
Васил Байчев, София, ул. Алабин 8, ет. 7.
Първо търговско отделение, 2125/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1268/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД,
чрез адвокат Гергана Янакиева, София, ул. Хан
Аспарух 35, ет. 1, надп. офис 3, срещу Галина Василева Иванова чрез адвокат Милети Орешарски,
Дупница, ул. Солун 2.
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НА 25.10.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 165/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2159/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Милослава Красимирова Лечева, Варна,
бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу Денка Ненчева
Димитрова чрез адвокат Ренета Колева Стойчева,
Варна, ул. Поп Харитон 10, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 362/2021,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 412/2020 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Емил Асенов Гаджев чрез
адвокат Радка Кръстева, Пещера, ул. Димитър
Горов 16, срещу Тинка Маркова Гаджева чрез
адвокат Васко Икономов, Пещера, ул. Михаил
Димов 1; Любомира Емилова Гаджева, малолетна, действаща чрез своята майка и законен
представител Тинка Маркова Га д жева чрез
адвокат Васко Икономов, Пещера, ул. Михаил
Димов 1, и страна дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Пещера, ул. Симеон Налбант 8,
Пещера.
Четвърто гражданско отделение, 520/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5830/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; Румяна Кирилова
Стоева чрез адвокат Златка Стефанова, София,
ул. Марко Балабанов 4а, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 638/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2075/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Веселина Илиева Маринова, Варна,
бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу Нели Тодорова
Василева чрез адвокат Диана Тодорова Даскалова, Варна, ж.к. Младост, бл. 146, вх. 5, ап. 8.
Четвърто гражданско отделение, 893/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
202/2020 по описа на Окръжен съд Плевен,
подадена от Владко Линков Велев чрез особен
представител Бисерка Дилова, Плевен, ул. Ресен 8А, срещу „Райфайзен България“ – ЕАД,
София, бул. Никола Й. Вапцаров 55 – Експо 2000.
НА 25.10.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1172/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4506/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Мария Петрова Крумовска чрез
адвокат Райна Хаджиева, София, ул. Лавеле
20, ет. 4, срещу Застрахователно акционерно
дружество „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан
Караджа 2, и трета страна Застрахователно
дружество „Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни
връх 51Д.
Първо търговско отделение, 2410/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
99/2020 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Инвестбанк“ – А Д, с
изпълнителни директори Здравка Руменова Русева и Весела Иванова Колева-Джиджева чрез
адвокат Йорданка Джамбазова, Долна баня,
ул. Илинденско въстание 10, срещу Цветелина
Марианова А нгелова-Великова чрез адвокат
Михаил Николов, София, бул. Витоша 78, ет. 1.
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НА 25.10.2021 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4726/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
181/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Национална агенция за приходите
чрез адвокат Милен Колев Трифонов, Пазарджик,
ул. Асен Златаров 7, ет. 3, стая 312; „Зенит“ – ООД,
представлявано от управителя Цветка Златанова
чрез адвокат Катина Владимирова Бончева, Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, срещу Административен
съд Пазарджик, Пазарджик; администрация на
Министерски съвет, София, бул. Дондуков 1, и
страна Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 3962/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3784/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Кристалина Георгиева Бецинска чрез
адвокат Веселин Тончев, София, бул. Александър
Стамболийски 125-2, офис 4.2, срещу Христо
Атанасов Първанов чрез адвокат Стоян Андреев,
София, ул. Добруджа 15, ет. 2, ап. 4.
Четвърто гражданско отделение, 142/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
124/2020 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Борислав Геронтиев, Шумен, ул. Съединение 119А, офис 5, срещу Йорданка Петрова
Станкова чрез адвокат Нора Недялкова-Ташкова,
Велико Търново, ул. Хан Аспарух 2А.
Четвърто гражданско отделение, 252/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1607/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат
Николай Банков, Варна, бул. Мария-Луиза 21,
ет. 2, срещу Тодорка Георгиева Георгиева чрез
адвокат Елица Маркова, Варна, ул. Презвитер
Козма 12.
Четвърто гражданско отделение, 650/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
769/2020 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Иван Славов Иванов чрез адвокат Момчил
Пантелеев, Сливен, ул. Славянска 3, ет. 1, ап. 1,
Адвокатско дружество „Дякова & Пантелеев“,
срещу Станимир Мирчев Михалев чрез адвокат
Калин Коцев, Бургас, ул. Цар Иван Шишман 22.
Четвърто гражданско отделение, 1099/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2442/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Димо Георгиев
Димов чрез адвокат Владимир Зарков, София,
ул. Неофит Рилски 20, ет. 2, ап. 6.
НА 26.10.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3778/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13173/2019 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Държавно предприятие „Ръководство
на въздушното движение“, София, бул. Брюксел 1;
Валери Методиев Балиев чрез адвокат Ивелина
Славова, София, бул. Македония 21, ап. 1, партер.
Трето гражданско отделение, 240/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2464/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Борислав Михайлов Михайлов чрез
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особен представител Красина Панова, София,
ул. 131 № 2А, вх. А, ет. 1, ап. 3, срещу „Юробанк
България“ – АД, чрез адвокат Христина Иванова,
София, ул. Три уши 8, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 477/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
566/2019 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Миг Маркет“ – ООД, чрез адвокат
Милен Ралчев, Варна, ул. Александър Дякович
45, ет. 4; Валерий Колев Върбанов чрез адвокат
Атанас Друмев, Варна, ул. Панайот Волов 18,
ет. 1, офис 1, срещу Ясен Стоянов Желязков чрез
адвокат Милен Ралчев, Варна, ул. Александър
Дякович 45, ет. 5; Наджи Хюсеин Аптула чрез
адвокат Стоян Ненчев, Разград, пл. Момина чешма
3, кино „Д. Благоев“, вход северен; Селминас Хамед Аптула чрез адвокат Стоян Ненчев, Разград,
пл. Момина чешма 3, кино „Д. Благоев“, вход
северен, и трета страна Застрахователна компания
„Уника“ – АД, София, бул. Тодор Александров 18.
Трето гражданско отделение, 903/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13560/2019 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Сергей Димитров Янков чрез адвокат Евгения Григорова, София, бул. Стефан
Стамболов 8, ет. 2, ап. 5, срещу Нели Григорова
Григорова чрез адвокат Иван Минков, София,
бул. Христо Смирненски 14.
Трето гражданско отделение, 1018/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2592/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Лила Мачева, Варна, бул. Мария-Луиза
21, ет. 2, срещу Славка Софрониева Камбурова
чрез адвокат Красимир Тодоров, Варна, ул. Георги
Живков 22, партер – вътрешен двор.
Трето гражданско отделение, 1181/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2807/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, Варна,
Варна Тауърс – Г, бул. Владислав Варненчик 258,
срещу Христо Стоев Димов чрез процесуален
представител Светла Василева, Варна, ул. Капитан
Петко войвода 3.
Трето гражданско отделение, 1536/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
478/2020 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Радостин Емилов
Славчев чрез адвокат Мартин Пеев, Варна,
бул. Владислав Варненчик 53 – 55, ет. 2, офис 8.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1963/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4954/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД,
чрез адвокат Маргарита Димитрова, София,
бул. Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2; Мария Руменова Терзиева чрез адвокат Жасмин Евтимов,
София, бул. Княз Дондуков 57А, ап. 24, и трета
страна Мартин Петков Петков чрез адвокат
Живко Нейчев, Бургас, ул. Вардар 1, вх. 3, партер.
Второ търговско отделение, 2145/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
53/2020 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Фатме Мустафа Мехмед чрез адвокат Любомир Георгиев, София, ж.к. Люлин 10,
бл. 109П, ет. 7, ап. 21; „ДЗИ – Общо застрахова-
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не“ – ЕАД, чрез адвокат Мая Великова, Бургас,
бул. Стефан Стамболов 26.
Второ търговско отделение, 2272/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3648/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ангел Николов Донов и Кристи Христова Маринова в качеството им на синдици на
„КТБ“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф
Игнатиев 10, срещу Александър Мирославов Панталеев чрез адвокат Александър Тунчев, София,
бул. Ал. Стамболийски 239, вх. Б, ет. 7, офис 705;
Илиан Атанасов Зафиров чрез адвокат Александър Тунчев, София, бул. Ал. Стамболийски 239,
вх. Б, ет. 7, офис 705.
НА 26.10.2021 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1693/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5861/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Петко Христов Манов чрез адвокат Стоян
Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2А, ет. 8,
срещу ЗД „Бул инс“ – АД, София, бул. Джеймс
Баучер 87; Сали Сергеев Асенов, с. Дисевица,
област Плевен, ул. Юнско въстание 10.
НА 27.10.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3734/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4911/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Калин Димитров
Рушков чрез адвокат Невена Георгиева, София,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви 99, ет. 6, ап. 27.
Трето гражданско отделение, 3998/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
952/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Пламена Манолова Маринова чрез адвокат Гюра Василева Великова, Варна, ул. Иван
Вазов 39, офис 1, срещу Веска Петкова Георгиева
чрез адвокат Владимир Петков Димов, Варна,
ул. Тича 5, офис 3.
Трето гражданско отделение, 38/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
378/2020 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Пламен Пенчев Коцев чрез адвокат Даниела
Николова Кралева, Русе, ул. Църковна независимост 3, ет. 4, офис 17, срещу „Електроразпределение Север“ – АД, чрез юрисконсулт Моника
Валентинова Харлова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 258, Варна Тауърс – Е, кула Г.
Трето гражданско отделение, 339/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
687/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Медиха Рифадова Асанова
чрез адвокат Станислава Златкова Латева, Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2; Асен Севдалинов
Асенов чрез адвокат Станислава Златкова Латева,
Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2; Радослав Севдалинов Асенов чрез адвокат Станислава Златкова
Латева, Пловдив, ул. Сливница 8Б, офис 2.
Трето гражданско отделение, 635/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
594/2020 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Транспортно строителство и
възстановяване“ – ЕАД, София, кв. Илиянци,
ул. Кирил Благоев 14, срещу Даниела Христо-
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ва Топузанова чрез адвокат Любомир Ангелов
Петков, Горна Оряховица, ул. Ангел Кънчев 16.
Трето гражданско отделение, 700/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2917/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат
Георги Величков, Варна, бул. Мария-Луиза 21,
ет. 2, срещу Екатерина Ангелова Плачкова чрез
адвокат Михаил Томов, Варна, ул. Презвитер
Козма 12.
Трето гражданско отделение, 859/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2231/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Никодим Венцеславов Георгиев, Варна,
бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу Ангел Михайлов
Димитров чрез адвокат Цветан Диловски, Варна,
бул. Владислав Варненчик 79.
Трето гражданско отделение, 989/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2509/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Софийска апелативна прокуратура,
София, ул. Антим Първи 17, срещу Цветан Йорданов Кирчев чрез адвокат Теодора Гинчева,
София, кв. Павлово, ул. Купените 20, ет. 7, ап. 26.
НА 28.10.2021 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2788/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
51/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Костадин Момчилов Чифлиджанов
чрез особен представител Стефан Анков, Стара
Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 86, ет. 2, срещу
Василка Георгиева Чифлиджанова чрез адвокат
Станимир Ченалов, Стара Загора, ул. Д. Наумов
70, ет. 2, офис Е; Момчил Янков Чифлиджанов
чрез адвокат Станимир Ченалов, Стара Загора,
ул. Д. Наумов 70, ет. 2, офис Е, и страна Дирекция
„Социално подпомагане“ – Стара Загора, Стара
Загора, ул. Стефан Караджа 8; Прокуратура на
Република България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 3137/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3673/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от Любомир Иванов Велков чрез адвокат
Юлиан Любомиров Дацев, София, ул. Аксаков 28,
ет. 2, срещу Павел Стоянов Бараков чрез адвокат
Милен Пеев Русинов, Пловдив, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 34, партер.
Четвърто гражданско отделение, 3664/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1034/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Никодим Венцеславов Георгиев, Варна,
бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу Иван Василев
Иванов чрез адвокат Димитър Благовестов Янакиев, Варна, Цанко Дюстабанов (Ж. Гюмюше)
12, ет. 6, ап. 12.
Четвърто гражданско отделение, 4040/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
237/2020 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Лиляна Захариева Йорданова чрез
адвокат Георги Бонев, Перник, ул. Отец Паисий
45А, офис 3, срещу Михаил Любомиров Михайлов чрез адвокат Райек Хабиб Заатри, Перник,
ул. Райко Даскалов 1, ет. 4, офис 13Б.
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Четвърто гражданско отделение, 195/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1205/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат
Никодим Георгиев, Варна, бул. Мария-Луиза 21,
ет. 2, срещу Тихомир Димитров Илиев чрез адвокат Стоян Джебаров, Варна, бул. Владислав
Варненчик 16, вх. А, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 281/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
683/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Иван Драгиев Ламбов чрез адвокат
Венелин Венциславов Панчев, София, ул. Алабин
42, ет. 3, ап. 10, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
НА 28.10.2021 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 491/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
285/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Станка Димитрова Стоилова чрез
адвокат Анастасия Будакова, Пловдив, ул. Хан
Кубрат 8, ет. 1, ап. 3, срещу Катерина Емилова Недялкова чрез адвокат Анеса Бебелекова,
Пловдив, ул. Петър Стоев 6А; Тотка Цветкова
Каранешева чрез адвокат Анеса Бебелекова,
Пловдив, ул. Петър Стоев 6А.
Трето гражданско отделение, 784/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
146/2020 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Десислава Стефанова Петкова чрез адвокат
Здравка Георгиева Йонова, Оряхово, ул. Васил
Левски 17, срещу Тихомир Венков Беленски чрез
адвокат Албена Коцанкова, Враца, бул. Христо
Ботев 43.
Трето гражданско отделение, 809/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2700/2020 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Електроразпределение Север“ – АД,
чрез адвокат Никодим Венцеславов Георгиев,
Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу Емил
Димитров Иванов чрез адвокат Ренета Колева
Стойчева, Варна, ул. Поп Харитон 10, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 996/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4158/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Георги Димитров Палмър чрез адвокат Юлиан Дацев, София, ул. Аксаков 28, ет. 2,
Адвокатско дружество „Русев, Дацев и Попов“,
срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 1265/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1999/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Община Монтана чрез адвокат Володя Димитров, Монтана, бул. Трети март 92,
ет. 5, срещу Георги Илиянов Иванов чрез адвокат
Нели Велкова, Монтана, ул. Юрий Венелин 5.
Трето гражданско отделение, 1768/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5405/2017 по описа на Районен съд Плевен, подадена от Иванка Найденова Монова, Плевен,
ул. Гренадерска 30, вх. Б, ап. 5, срещу „Топлофикация – Плевен“ – АД, Плевен, Източна индустриална зона 128, и трета страна „Нелбо“ – ЕАД,
София, ж.к. Бели брези, ул. Хайдушка гора 58.
5044
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Сливенският районен съд, ХІ гр. състав,
призовава ответницата Мария Асунсао Генчева, родена на 5.05.1980 г., в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ да
се яви в Сливенския районен съд, стая 111, за
връчване на препис от искова молба ведно с
приложенията, както и препис от разпореждане
№ 3666 от 17.08.2021 г. по гр. д. № 3042/2021 г.
на СлРС. Гражданско дело № 3042/2021 г. на
РС – Сливен, е образу вано по п ред явен от
Генчо Николов Генчев иск с правно основание
чл. 49 СК. В случай че не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще
назначи особен представител на ответницата
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
5145
Окр ъж н и я т с ъд – Бу рг ас , на основа н ие
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. дело № 566/2021 г. по описа на
съда по постъпила на 5.04.2021 г. искова молба
на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество с правно основание чл. 153, ал. 1
от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност
190 899,85 лв.:
Сумата в размер 1000 лв., представляваща
вноски от трети лица без основание по сметка
BG13BPBI793710 693312 01 в „Ю р о ба н к Бъ лгария“ – А Д, с титуляр Красимир Методиев
Кирилов.
Сумата в размер 333,26 лв., представляваща получена лихва по сметка BG97BPBI79372069331207
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 38,50 лв., представляваща
вноски на каса по сметка BG72BPBI79374069331201
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 39,77 лв., представляваща получена лихва по сметка BG72BPBI79374069331201
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 3300 щатски долари или
5154,60 лв., представляваща вноски на каса по
сметка BG81FINV91502015361072 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 392,53 щатски долари или
613,13 лв., представляваща получени лихви по
сметка BG81FINV91502015361072 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 2595,86 щатски долари или
4054,74 лв., представляваща вноски на каса по
сметка BG81FINV91502015361072 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 12,76 щатски долари или
19,93 лв., представляваща получена лихва по
сметка BG81F1NV91502015361072 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 22,28 щатски долари или
44,35 лв., представляваща получена лихва по
сметка BG83FINV91502015361072 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
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Сумата в размер 267,38 щатски долари или
417,65 лв., представляваща вноска на каса по
сметка BG81FINV91502015361072 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 14,20 щатски долари или
22,24 лв., представляваща получена лихва по
сметка BG81FINV91502015361072 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 9,17 щатски долари или
14,32 лв., представляваща получена лихва по
сметка BG81FINV91502015361072 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 9,19 щатски долари или
14,35 лв., представляваща получена лихва по
сметка BG81FINV91502015361072 в „ПИБ“ – АД,
с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 3500 лв., представляваща
вноски на каса по сметка BG16FINV91502016693470
в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев
Кирилов.
Сумата в размер 308,13 лв., представляваща получена лихва по сметка BG16FINV91502016693470
в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев
Кирилов.
Сумата в размер 286,46 лв., представляваща получена лихва по сметка BG16FINV91502016693470
в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев
Кирилов.
Сумата в размер 7,44 лв., представляваща получена лихва по сметка BG92FINV91502016484037
в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев
Кирилов.
Сумата в размер 10 000 евро или 19 583,30 лв.,
п редс та вл я ва ща вноск и на каса по сме т ка
BG86FINV91502016346599 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 40,46 евро или 79,22 лв.,
п редс та вл яваща пол у чена ли х ва по смет ка
BG86FINV91502016346599 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 14 614,17 евро или 28 614,54 лв.,
п редс та вл я ва ща вноск и на каса по сме т ка
BG61FINV91502016354421 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
С у мата в размер 4,20 евро и ли 8,22 лв.,
п редс та вл яваща пол у чена ли х ва по смет ка
BG61FINV91502016354421 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 844,20 евро или 1652,94 лв.,
п редс та вл яваща пол у чена ли х ва по смет ка
BG69FINV91502015622412 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 24 141,41 лв., представляваща
вноски на каса по сметка BG30FINV91502017046686
в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев
Кирилов.
Сумата в размер 28,88 евро или 56,56 лв.,
п редс та вл я ва ща вноск и на каса по сме т ка
BG15FINV91501016006083 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 49,69 евро или 97,31 лв.,
п редс та вл я ва ща вноск и на каса по сме т ка
BG15FINV91501016006083 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев Кирилов.

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

Сумата в размер 316,65 евро или 620 лв., представляваща получени средства от трети лица без
основание по сметка BG15FINV91501016006083
в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев
Кирилов.
Сумата в размер 2772 евро или 5427,58 лв.,
п редс та вл я ва ща вноск а на к аса по сме т к а
BG15FINV91501016006083 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 534,22 евро или 1046 лв., представляваща получени средства от трети лица без
основание по сметка BG15FINV91501016006083
в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев
Кирилов.
Сумата в размер 373,21 евро или 730,76 лв.,
представляваща получени средства от трети лица
без основание по сметка BG15FINV91501016006083
в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев
Кирилов.
Сумата в размер 755,98 евро или 1480,22 лв.,
п редс та вл я ва ща вноск а на к аса по сме т к а
BG15FINV91501016006083 в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 256,06 евро или 501,38 лв.,
представляваща получени средства от трети лица
без основание по сметка BG15FINV91501016006083
в „ПИБ“ – АД, с титуляр Красимир Методиев
Кирилов.
С у мата в размер 2,03 евро и ли 3,97 лв.,
п редставл яваща пол у чена ли х ва по смет ка
BG68R ZBB91554433640704 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
С у мата в размер 0,74 евро и ли 1,44 лв.,
п редставл яваща пол у чена ли х ва по смет ка
BG68R ZBB91554433640704 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
Сумата в размер 1812,62 евро или 3549,10 лв.,
п редс та вл я ва ща вноск и на каса по смет ка
BG68R ZBB91554433640704 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Красимир Методиев Кирилов.
От Мария Иванова Кирилова на основание
чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 5000 лв.:
100 дружествени дяла от капитала на „Тианаде“ – ЕООД, ЕИК 202255044, всеки един от
тях с номинал 50 лв., собственост на Мария
Иванова Кирилова.
От Мария Иванова Кирилова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска 39 412,29 лв.:
С у м а т а в р а з м е р 2 2 42 , 21 л в., п р е д с т а в л я ва щ а вно ск и н а к ас а по сме т к а I BA N
BG72UBBS80021029160620 в „ОББ“ – АД, с титуляр Мария Иванова Кирилова.
Су мата в размер 88 лв., представл яваща
получени средства от трето лице без основание
по сметка IBAN BG72UBBS80021029160620 в
„ОББ“ – АД, с титуляр Мария Иванова Кирилова.
Сумата в размер 36 186 лв., преводи към
трети лица през 2015 г. и 2016 г., направени от
сметка IBAN BG15IABG74754400811100 в „Ин-
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тернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр Мария
Иванова Кирилова.
С у м ат а в р а з м е р 8 4 , 81 л в., п р едс т ав л я ва щ а вно ск и н а к ас а по сме т к а I BA N
BG15IABG74754400811100 в „Интернешънъл Асет
Банк“ – АД, с титуляр Мария Иванова Кирилова.
Сумата в размер 14,42 лв., представляваща вноска на каса по сметка BG20RZBB91554046562001
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр
Мария Иванова Кирилова.
Сумата в размер 48,58 лв., представляваща
вноска на каса по сметка BG20RZBB91551046562006
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр
Мария Иванова Кирилова.
С у м а т а в р а з м е р 6 8 9, 4 5 л в . , п р е д с т а вл яваща погасителни вноск и по сметка
BG59R ZBB91551046562080 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Мария Иванова
Кирилова.
Сумата в размер 8,99 лв., представляваща вноски на каса по сметка BG59RZBB91551046562080
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, е титуляр
Мария Иванова Кирилова.
С у м а т а в р а з м е р 4 9, 8 3 л в . , п р е д с т а вл яваща погасителни вноск и по сметка
BG59R ZBB91551046562080 в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Мария Иванова
Кирилова.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 25.11.2021 г. от 15 ч.
В д ву ме с ечен с р ок о т о бнар од ва не т о в
„Държавен вестник“ на настоящото обявление
третите заинтересовани лица, които заявяват
самостоятелни права върху имуществото, предмет на делото, могат да встъпят в процеса, като
предявят иск пред Бургаския окръжен съд като
първа инстанция по настоящото дело.
5137
Врачанският окръжен съд, гр. отделение, на
основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че
в същия съд е образувано гр.д. № 149/2021 г. по
искова молба на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, БУЛСТАТ 12901997, с
което против Благородка Иванова Атанасова
са предявени осъдителни искове за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество на обща стойност 188 221,81 лв.,
както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
сумата в общ размер 162 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждени МПС;
сумата в общ размер 26 221,81 лв., представляваща равностойност на получени чрез
системата за бързи преводи MoneyGram суми
от трети лица.
Първото съдебно заседание по делото ще се
проведе на 20.01.2022 г. от 10 ч. в Окръжния
съд – Враца.
Указва на третите заинтересовани лица, че
могат да предявят своите претенции върху имуществото в срок до два месеца след обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
5144
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С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъ д , І г р. о т де ле ние, 9 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от
ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д.
№ 15974/2019 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество срещу: Лазар Асенов
Лазаров, ЕГН 6910025360, с постоянен и настоящ
адрес: София, ж.к. Дружба, бл. 224, вх. В, ет. 4,
ап. 64, и Людмила Димитрова Лазарова, ЕГН
7705136976, с постоянен и настоящ адрес: София,
ул. Иван Щерев № 26, ет. 5, ап. 15, с правно
основание чл. 153, ал. 1 и 2 от ЗПКОНПИ за
отнемане от ответниците в полза на държавата
на имущество на обща на стойност 266 940,84 лв.,
както следва:
По отношение на ответника Лазар Асенов
Лазаров:
1. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ равностойността на
200 дружествени дяла с обща номинална стойност в размер 2000 лв. от капитала на дружество
„Виапро“ – ЕООД, ЕИК 204407942.
2. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ – равностойността на
25 дружествени дяла с обща номинална стойност
в размер 2500 лв. от капитала на дружество
„Модра“ – ООД, ЕИК 200708866.
3. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
а л. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ – су мата
15 063,14 лв., представляваща вноски на каса
по разплащателна сметка в „Юробанк България“ – АД, с IBAN BG55 BPBI 7940 2033 6524 03,
с титуляр Лазар Асенов Лазаров и прехвърлени
по разплащателна сметка с IBAN BG57 BPBI 7940
1033 6524 01, с титуляр Лазар Асенов Лазаров.
4. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ – сумата в
размер 14 381,97 лв., представляваща част от
прехвърлената сума (цялата в размер 20 000 лв.),
които са с произход получен наем от имот, придобит с незаконоустановени средства от спестовен влог № 22926900 с титуляр Лазар Лазаров.
Заедно от двамата ответници с оглед правилата на Семейния кодекс и разпоредбите на
ЗПКОНПИ:
1. На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ – сумата
116 489,23 лв., представляваща 29,78 % ид.ч. от
391 166 лв., колкото е пазарната стойност на
целия недвижим имот към момента на предявяване на исковата молба, от следния недвижим
имот, а именно:
1.1. жилище апартамент № 14, стар № 8 – мезонет, намиращ се в София, СО, район „Слатина“,
в жилищна сграда на ул. Иван Щерев № 26,
ет. 5 – разположен на пети и шести етаж, с разгъната застроена площ на жилището 180,54 кв. м,
състоящо се на първо ниво от: столова, дневна,
кухня, баня-тоалетна, тоалетна, таванска ниша
и три тераси, при съседи: мезонет № 15 – стар
№ 9, северозапад – двор, югоизток – ул. Иван
Щерев, североизток – двор, югоизток – ул. Иван
Щерев, заедно с мазе № 10, с площ 6,03 кв. м,
при съседи: машинно помещение, спортна зала,
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склад № 8, склад № 9, и коридор, заедно 9,94 %
идеални части на сградата и от правото на
строеж върху описаното място;
1.2. гараж № 4, намиращ се в София, СО, район „Слатина“, в жилищната сграда на ул. Иван
Щерев № 26, ет. 1 – партерен, с площ 23,80 кв. м,
при съседи: двор, гараж № 5 и магазин, заедно
със съответните идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж.
2. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ – сумата в размер
50 000 лв., представляваща пазарната стойност
към датата на отчуждаване на лек автомобил
марка „Мерцедес“, модел „МЛ 350 4 МАТИК“,
рег. № СА9201НВ, рама № 4JGBB86E96A114940,
двигател № 27296730322163, с дата на първоначална регистрация – 20.05.2006 г., на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141
от ЗПКОНПИ.
3. На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ – сумата в
размер 49 116,40 лв., представляваща част от
пазарната стойност към настоящия момент от
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лек автомобил „Порше“, модел „Кайен С“ с ДКН
СВ6633ВХ, на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във
връзка с ал. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ.
4. На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка
с ал. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ – сумата в размер
17 390,10 лв., представляваща част от пазарна
стойност към настоящия момент от автомобил
„Ауди“, модел „А8“, с ДКН СА6653ХВ, на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ.
Съгласно определение от 8.06.2021 г. по гр.д.
№ 15974/2019 г. по описа на СГС, І ГО, 9 състав,
съдът определя едномесечен срок, считано от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, в който трети заинтересовани
лица, претендиращи самостоятелни права върху
имуществото – предмет на отнемане, могат да
встъпят в делото, като предявят претенциите
си пред СГС.
Гражданско дело № 15974/2019 г. по описа на
СГС, І ГО, 9 състав, е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 9.12.2021 г. от 15 ч.
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СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2021 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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