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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за избиране на Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 73 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за изработване
на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание в състав от 14 народни представители, избрани на паритетен принцип – по двама от всяка парламентарна група.
2. Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание (ДВ, бр. 65
от 2021 г.) става проект на Правилник за организацията и дейността на 47-ото Народно
събрание. Срокът за писмени предложения
от народните представители за изменения
и/или допълнения в проекта е до 14 декември
2021 г. включително. Комисията разглежда и
обсъжда предложенията, изготвя и внася съответен доклад.
3. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: Лена Здравкова Бориславова.
Членове: Рена Енчева Стефанова, Анна Василева Александрова, Христо Георгиев Гаджев,
Йордан Кирилов Цонев, Хамид Бари Хамид,
Филип Стефанов Попов, Иван Валентинов
Иванов, Ива Митева Йорданова-Ру пчева,
Андрей Николаев Михайлов, Иван Йорданов
Димитров, Атанас Владиславов Славов, Елена
Цонева Гунчева и Петър Николаев Петров.
4. Комисията се избира за срок до окончателното приемане на Правилник за организацията
и дейността на Народното събрание.
Решението е прието от 47-ото Народно събрание на 8 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
7609
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ал. 5 от Изборния кодекс

ПОС ТА НОВЯВА М:
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Издаден в София на 3 декември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Иван Демерджиев
7539
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Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за
осъществяване на държавен противопожарен
контрол (обн., ДВ, бр. 100 от 2014 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2017 г.; изм., бр. 84 от 2017 г.,
бр. 15 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2019 г.
и бр. 78 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 23 се създава ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 54, ал. 1 от Закона
за административните нарушения и наказания (ЗАНН) административнонаказателното
производство се прекратява от административнонаказващия орган с резолюция (приложение № 6а).“
§ 2. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Въз основа на съставения акт
за установяване на административно нару-
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шение се издава наказателно постановление
(приложение № 7).
(2) Наказателно постановление не се издава, когато административнонаказателното
производство е приключило със споразумение
(приложение № 7а) между административнонаказващия орган и нарушителя, сключено
по реда на чл. 58г от ЗАНН.
(3) Наказателните постановления се издават от директора или заместник-директора
на ГДПБЗН – МВР, от директора или заместник-директора на СДПБЗН, от директора на
РДПБЗН и от началника на РСПБЗН.
(4) Споразуменията се подписват като административнонаказващ орган от директора
или заместник-директора на ГДПБЗН – МВР,
от директора или заместник-директора на
СДПБЗН, от директора на РДПБЗН и от
началника на РСПБЗН.
(5) Административнонаказващите органи
по ал. 3 предприемат действия за привеждане

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

в изпълнение на влезлите в сила наказателни постановления съгласно чл. 74 и чл. 79,
ал. 1 от ЗАНН.
(6) Производството по установяване на
административните нарушения, налагане и
изпълнение на административните наказания
се осъществява по реда на ЗАНН.
(7) Актовете за установяване на административните нарушения, резолюциите за прекратяване на административнонаказателните
производства, наказателнитe постановления
и споразуменията по чл. 58г от ЗАНН се
завеждат в актова книга (приложение № 8).
(8) Копия от актовете по чл. 23, ал. 2 и
издадените въз основа на тях резолюции за
прекратяване на административнонаказателни производства, споразумения по чл. 58г
от ЗАНН и наказателни постановления се
изпращат в ГДПБЗН – МВР.“
§ 3. Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 и 2
се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 23, ал. 1 и 2

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – .......................................................
АКТ № ________
за установяване на административно нарушение
Днес, ____ 20__ г., подписаният __________________________________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име)

на длъжност ________________________________ при ___________________________________________________
(посочва се заеманата длъжност)

(структурно звено за ПБЗН)

в присъствието на свидетелите: 1. _____________________________________________________________________ ,
(имената по лична карта и точен адрес, посочва се какъв е свидетелят: очевидец:
присъствал при установяването на нарушението или при съставяне на акта)

дата на раждане: _________________________ ;
2. ____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________  , дата на раждане: ____________________ ,
съставих настоящия акт против _______________________________________________________________________ ,

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя
чужденец/наименование на юридическото лице или едноличния търговец)

ЕГН: _____________________________   , възраст: _________   , ЕИК ______________________________________ ,
(за чужденци – датата на раждане)

място на раждане: _______________________________________________________________________________________ ,
(попълва се за нарушители чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го
документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление): гр. (с.) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ ,
(точен адрес на нарушителя)

на длъжност ______________________________________________________________________________________________ ,
(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)

за това, че: 1. На ______ 20___ г. в гр. (с.) __________________, ул. _____________________ № ______ ,
______________________________________________________________________________________________________________
(описват се нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, като освен датата на извършване
на проверката се отразяват и датата и мястото на извършване на нарушението)
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2. На ______ 20___ г. в гр. (с.) ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
3. На ______ 20___ г. в гр. (с.) ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ ,
с което е нарушил: По т. 1: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)

По т. 2: _____________________________________________________________________________________________________
По т. 3: _____________________________________________________________________________________________________
От нарушението са претърпели имуществени вреди _________________________________________________

(посочват се имената (наименованието), точният
_______________________________________________________________________________________________________________________
адрес и ЕГН/ЕИК на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението, и какви

______________________________________________________________________________________________________________
вреди са причинени)

Иззех като доказателства ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(описват се иззетите писмени документи, материали и вещи и на кого са поверени за пазене)

______________________________________________________________________________________________________________
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения: _____________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(попълва се от нарушителя)

Уведомен съм за правото ми в 14-дневен срок да отправя предложение до административнонаказващия орган …………………………...........................................…..………………… за сключване на
(посочва се кой е административнонаказващият орган)

споразумение за приключване на административнонаказателното производство.
□ Желая наказателното постановление да ми бъде връчено чрез изпращане на съобщение до
следния персонален профил ............................................….…………………………………………………………………..,
регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на
Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за
електронното управление.
(попълва се от нарушителя)

АКТОСЪСТАВИТЕЛ: _______________

НАРУШИТЕЛ: ______________________

(подпис)

СВИДЕТЕЛИ:

1. ________________________________
(подпис)

2. ________________________________

(подпис)

__________________________________________

(дата на подписване на акта от нарушителя)
(подпис)
Забележка. Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:
_____________________________________________________________________________________________________________________
(имената и точният адрес на свидетеля по лична карта)

________________

________________

(дата)

(подпис)

Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.
РАЗПИСКА
Подписаният ___________________________________________________________________________________________
(имена на нарушителя)

получих препис от акта. Уведомен съм, че в 7-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения. Задължавам се при промяна на адреса си да посочвам новия.
____________________________________
(дата на получаване препис от акта)

ПОДПИС: ________________“
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§ 4. Създава се приложение № 6а към чл. 23, ал. 4:
„Приложение № 6а
към чл. 23, ал. 4
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – .......................................................
Рег. № ....................., екз. № ......
........................................... 20.... г.
РЕЗОЛЮЦИЯ
за прекратяване на административнонаказателно производство
Днес, ........ 20 ...... г., подписаният .................................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име и длъжността на
административнонаказващия орган)

като разгледах акт за установяване на административно нарушение № .......... от ........... 20..... г.,
съставен от ................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(имена на актосъставителя)

на длъжност .......................................................... в ....................................................................................
(посочва се заеманата длъжност)

(структурно звено за ПБЗН)

против ........................................................................................................................................................ ,

(собствено, бащино и фамилно име на лицето/имена на лицето – чужденец (за ФЛ)/наименование на
юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET), срещу което е съставен АУАН)

ЕГН ........................................................................., ЕИК ........................................................................... ,
(за чужденци – датата на раждане)

място на раждане: ................................................................................................................................... ,
(попълва се за чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го документ за пътуване
с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление): гр./с. .................................................................................. ,
представлявано от ....................................................................................................................................
(имена на представителя/ите, когато АУАН е съставен срещу ЕТ или ЮЛ)

..................................................................................................................................................................... ,
съставен за нарушение .............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(описание на нарушението, за което е съставен АУАН, по чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗАНН)

на ................................................................................................................................................................ ,
(законовите разпоредби, за нарушението на които е съставен АУАН, по чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗАНН)

установих, че:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

(описва се съответното обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 9 от ЗАНН – мотиви, които налагат
прекратяване на производството)

Установеното се потвърждава от приложените доказателства: .........................................................
......................................................................................................................................................................
(описание на събраните доказателства)

Поради което и на основание чл. 54, ал. 1, т. ..... от Закона за административните нарушения
и наказания
Р Е Ш И Х:
ПРЕКРАТЯВАМ административнонаказателното производство, образувано с акт за установяване на административно нарушение № .................. от ....................... 20....... г., съставен от
......................................................................................................................................................................
(имена на актосъставителя)
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на длъжност .......................................................... в ....................................................................................
(посочва се заеманата длъжност)

(структурно звено за ПБЗН)

против ........................................................................................................................................................ ,
(собствено, бащино и фамилно име на лицето/имена на лицето – чужденец (за ФЛ)/наименование на
юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET), срещу което е съставен АУАН)

ЕГН .................................................................., ЕИК ................................................................................. ,
(за чужденци – датата на раждане)

място на раждане: ................................................................................................................................... ,
(попълва се за чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го
документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление): гр./с. .................................................................................. ,
представлявано от ................................................................................................................................... ,
(имена на представителя/ите, когато АУАН е съставен срещу ЕТ или ЮЛ)

.......................................................................................................................................................................
ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:
..................................................................................................................................................................... ,
(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)

на основание чл. .......................................................................................................................................

(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата)

Разпореждане с веществените доказателства: ................................................................................
......................................................................................................................................................................
Настоящата резолюция в случаите по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 8 от ЗАНН може да бъде обжалвана по реда на ЗАНН в 14-дневен срок от връчването є пред Районен съд – гр. ........................
..................................................................................................................................................................... ,
(съдът по чл. 59, ал. 1 от ЗАНН)

чрез ..............................................................................................................................................................
(посочва се длъжността на административнонаказващия орган)

...........................................................................................................

(имена, длъжност на административнонаказващия орган и подпис)

РАЗПИСКА
Днес, ........................................ г.,
........................................................................................................................ с ЕГН .......................................
(имена)

на длъжност ............................................................................................................. в качеството си на
........................................................................................... на ..........................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН ........................................................................, ЕИК ............................................................................ ,
получих екземпляр от ............................................................................................................................. ,
издадена от ..................................................................... на длъжност ......................................................
........................................................................ в ..............................................................................................
ВРЪЧИЛ: .......................................................
ПОЛУЧИЛ: ..........................................
(имена, длъжност, подпис)

(подпис)

БЕЛЕЖК А НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ) .....................................................................................
Днес, ....................... г., лицето .........................
.............................................................................

СВИДЕТЕЛИ:
1. .........................................................................
............................................................................,

............................................................................ ,
в качеството му на ..........................................
на ........................................................................

адрес: .................................................................
подпис: ...............................................................
2. ........................................................................,

отказа да получи екземпляр от
настоящата резолюция.
ВРЪЧИЛ: .....................................

адрес: .................................................................
подпис: ...............................................................

(имена и ЕГН)

(име/наименование на задълженото лице)

(имена)

(имена)

(имена и длъжност)

ПОДПИС: ....................................
Забележка. Отказът на лицето, срещу което е съставен АУАН, да подпише разписката за връчване на
резолюцията се установява с подпис на поне един свидетел.“
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§ 5. Приложение № 7 към чл. 24, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 7
към чл. 24, ал. 1
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – .......................................................
НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ............................../.................... 20...... г.
Днес, ........ 20 ...... г., подписаният ....................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име и длъжността
на административнонаказващия орган)

като разгледах акт за установяване на административно нарушение № .......... от ........... 20..... г.,
съставен от ...............................................................................................................................................
(имена на актосъставителя)

на длъжност ............................................................................. в ................................................................
(посочва се заеманата длъжност)

(структурно звено за ПБЗН)

против ........................................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя – чужденец (за ФЛ), наименование на
юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET)

ЕГН ................................................................., ЕИК ..................................................................................,
(за чужденци – датата на раждане)

място на раждане: ...................................................................................................................................,

(попълва се за чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го
документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление): гр./с. ..................................................................................,
представлявано от ...................................................................................................................................
(имена на представителя/ите, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

.....................................................................................................................................................................,
установих, че:
На ........................................ 20 ..... г. в гр. ...........................................................................................
.....................................................................................................................................................................

(описват се нарушенията, обстоятелствата, при които са били извършени, последиците от тях, имената на
пострадалите лица и претърпените имуществени вреди, както и доказателствата, които ги потвърждават)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................,
с което виновно е нарушил чл. .............................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени)

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Отегчаващите и смекчаващи обстоятелства и другите обстоятелства, взети предвид при
определяне на вида и размера на наказанието ...................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Нарушението е за ........................................................................................................................ път.
.....................................................................................................................................................................
(посочват се номер и дата на влезли в сила наказателни постановления за същото по вид нарушение)

Установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства: ...............
.....................................................................................................................................................................
(описание на събраните доказателства)

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

Поради което и на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. ..............................................................................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на глобата/имуществената санкция)

от Закона за Министерството на вътрешните работи

П О С Т А Н О В И Х:
НАЛАГАМ на .....................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ),

.....................................................................................................................................................................,
наименование на ЮЛ или ET)

ЕГН ................................................................................, ЕИК ....................................................................,
(за чужденци – датата на раждане)

място на раждане: ...................................................................................................................................

(попълва се за чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го

.....................................................................................................................................................................,
документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. ...................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................,
представлявано от ...................................................................................................................................,
(имена на представителя/ите, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

глоба/имуществена санкция в размер на ............................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(посочва се цифром и словом размерът на глобата/имуществената санкция)

.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ лева,
на основание чл. ......................................................................................................................................
(законовите разпоредби, регламентиращи глобата/имуществената санкция)

.....................................................................................................................................................................
ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:
.....................................................................................................................................................................
(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)

.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................,
на основание чл. ......................................................................................................................................

(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата)

Разпореждане с веществените доказателства: ...............................................................................
.....................................................................................................................................................................
Да заплати обезщетение на: .............................................................................................................

(посочват се името и адресът на лицето, държавно предприятие, кооперация или

.....................................................................................................................................................................,
друга обществена организация)

в размер на .......................................................................................................................................... лв.
Настоящото постановление може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН в 14-дневен срок от
връчването му пред Районен съд – гр. .................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(съда по местоизвършване на нарушението)

чрез .............................................................................................................................................................
(посочва се длъжността на административнонаказващия орган)

В 14-дневен срок от влизане в сила на настоящото наказателно постановление преведете по
банков път наложената глоба/имуществена санкция, като в платежното нареждане посочите
номера и датата на наказателното постановление, както и административнонаказващия орган:
.....................................................................................................................................................................
(посочват се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща административнонаказващия орган)

Ако в определения срок не внесете доброволно сумите по наложената глоба/имуществена
санкция, ще се приложи процедура за принудително изпълнение на задължението.
В случай че не желаете да обжалвате наказателното постановление в частта относно наложената глоба/имуществена санкция, може да заплатите в 14-дневен срок от връчване на
настоящото наказателно постановление 80 на сто от нейния размер. В този случай наказателното постановление влиза в сила в частта относно наложената глоба/имуществена санкция от
датата на плащането.
..................................................................................................................
(имена, длъжност на административнонаказващия орган и подпис)
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РАЗПИСК А
Днес, ........................................ г.,
........................................................................................................................ с ЕГН .......................................
(имена)

на длъжност ............................................................................................................. в качеството си на
........................................................................................... на ..........................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН ........................................................................, ЕИК ............................................................................ ,
получих екземпляр от ............................................................................................................................. ,
издаден от ....................................................................., на длъжност .......................................................
........................................................................ в ..............................................................................................
ВРЪЧИЛ: .......................................................
ПОЛУЧИЛ: ..........................................
(имена, длъжност, подпис)

(подпис)

БЕЛЕЖК А НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ) .....................................................................................
Днес, ....................... г., лицето .........................
.............................................................................

СВИДЕТЕЛИ:
1. .........................................................................
.............................................................................

.............................................................................
в качеството му на ..........................................
на ........................................................................

адрес: ................................................................,
подпис: ...............................................................
2. .........................................................................

отказа да получи екземпляр от
настоящото наказателно постановление.
ВРЪЧИЛ: .....................................

адрес: ................................................................,
подпис: ...............................................................

(имена и ЕГН)

(име/наименование на задълженото лице)

(имена)

(имена)

(имена и длъжност)

ПОДПИС: ....................................
Забележки: 1. Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него
адрес, а новият му адрес е неизвестен, административнонаказващият орган отбелязва това върху НП и
то се счита за връчено от деня на отбелязването.
2. Отказът на нарушителя да подпише разписката за връчване на наказателното постановление се
установява с подпис на поне един свидетел.“

§ 6. Създава се приложение № 7а към чл. 24, ал. 2:
„Приложение № 7а
към чл. 24, ал. 2
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – .......................................................
Рег. №........................, екз. №.......
..........................................20... г.
СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес, ……........ 20 ...... г., на основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания между:
1. .............................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име и длъжността на административнонаказващия орган)

................................................................................................................................................................. , и
2. .............................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ), наименование

..................................................................................................................................................................... ,
на юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET)

ЕГН ............................................................................, ЕИК ........................................................................ ,
(за чужденци – датата на раждане)
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място на раждане: ................................................................................................................................... ,

(попълва се за чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го документ за

..................................................................................................................................................................... ,
пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. ....................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
представлявано от ................................................................................................................................... ,
(имена на представителя/ите и длъжност, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

наричани за краткост по-долу „Страните“,
въз основа на акт за установяване на административно нарушение № .......... от ............ 20..... г.,
съставен от ................................................................................................................................................
(имена на актосъставителя)

на длъжност ......................................................... в .....................................................................................
(посочва се заеманата длъжност)

(структурно звено за ПБЗН)

против .........................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ), наименование на

..................................................................................................................................................................... ,
юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET)

ЕГН ................................................................, ЕИК ................................................................................... ,
(за чужденци – датата на раждане)
място на раждане: ................................................................................................................................... ,
(попълва се за чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. ................................................................................... ,
представлявано от ................................................................................................................................... ,
(имена на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

и направено предложение от ..................................................................................................................

(посочва се от кого и с кой документ е направено предложението по чл. 58г, ал. 1, изречение второ от ЗАНН)

се сключи настоящото споразумение за приключване на административнонаказателното производство.
Страните постигнаха съгласие на основание чл. 58г от Закона за административните нарушения и наказания за това, че на ............................. 20..... г. в гр. ......................................................
......................................................................................................................................................................
(описват се нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е било

......................................................................................................................................................................
извършено, както и доказателствата, които го потвърждават)

......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
с което виновно е нарушил чл. ..............................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени виновно)

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Поради което и на основание чл. 58г, ал. 8 от Закона за административните нарушения и
наказания и чл. .........................................................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на глобата/имуществената

......................................................................................................................................................................
санкция)

от Закона за Министерството на вътрешните работи,
на .................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ), наименование на

..................................................................................................................................................................... ,
юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET)

ЕГН ......................................................................, ЕИК .............................................................................. ,
(за чужденци – датата на раждане)
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място на раждане: ................................................................................................................................... ,
(попълва се за чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. ................................................................................... ,
представлявано от ................................................................................................................................... ,
(имена на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

се налага глоба/имуществена санкция в размер на ...........................................................................
......................................................................................................................................................................
(посочва се цифром и словом размерът на глобата/имуществената санкция)

................................................................................................................................................................ лв.
ОТНЕМАТ СЕ в полза на държавата следните вещи:
......................................................................................................................................................................
(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)

на основание чл. .......................................................................................................................................

(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата)

Разпореждане с веществените доказателства: ................................................................................
......................................................................................................................................................................
На основание чл. 58г, ал. 10 от Закона за административните нарушения и наказания нарушителят приема да заплати размера на глобата/имуществената санкция в 14-дневен срок от
сключването на споразумението по банков път:
......................................................................................................................................................................
(посочват се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща административнонаказващия орган)

В платежното нареждане се посочват номерът и датата на споразумението, както и административнонаказващият орган.
Настоящото споразумение влиза в сила от датата на заплащане на глобата/имуществената
санкция. Споразумението е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно постановление.
В случай че глобата/имуществената санкция не бъде платена в указания по-горе срок,
административнонаказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато с мотивирано
постановление, което не подлежи на обжалване и протест, и издава наказателно постановление.
1. Административнонаказващ орган: ....................................
2. Нарушител: ...................................
(подпис)
(подпис)“
§ 7. Приложение № 8 към чл. 24, ал. 5 става приложение № 8 към чл. 24, ал. 7 и се изменя
така:
„Приложение № 8
към чл. 24, ал. 7
К Н И Г А
за завеждане на съставените актове, издадените резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства, сключените споразумения и издадените наказателни постановления
в ................................................................. гр. ......................................
№
№ Дата Собствено, Соб- Ме- Длъж- Кой
№ и
по на
на
бащино и ствено, сто- ност нор- дата
ред акта съст. фамилно бащи- рамана
на
име на
но и бота
ти- издаакта актосъста фамилвен
ване
вителя
но име
акт е на рена нанару- золюрушишен цията
теля
1

2

3

4

5

6

7

8

9

№ и
дата на
сключване
на споразумение

10

№ и
Размер
дата на
на
издаде- налоно на- жената
казат. глоба/
постан. имуществена
санкция
11

12

Дата Дата
Ре- Добро Дата Изпра Получена ЗАна
на
зул- волн о
на тени на обратна
БЕвръч- подав. тат
пла- пла- НАП за информа ЛЕЖване
на
от
тени щане прину
ция от
КИ
на
жалба обсуми
на дително НАП –
резо- срещу жалв. (лв.) сума- съби
събрани
люци- НП
на
та по
ране
суми
ята/
НП
ко(лв.)
(лв.)
НП
лона
16
13
14
15
16
17
18
19
20

§ 8. Приложение № 22 към чл. 30, ал. 4 се изменя така:

“

2

1

обекти (брой)

в обекти

5

в строежи

6

7

8

връчени констативни актове за НПНПБ
(брой)

9

10

11

за неизпълнени разпоредени мероприятия (брой)

12

в обекти

§ 9. Наредбата влиза в сила от 23 декември 2021 г.

РСПБЗН -

4

в обекти

в строежи
в обекти
14

по
ЗУТ

по чл. 260

на проектанти
на строители

в земеделски земи
15 16 17 18

обща сума (лв.)
32

33

34 35

36

Изпра- Получетен и на на обр.
НАП за информа
принуд. ция от
събиНАП
ране

37

38

39

“

40

Министър:
Бойко Рашков

Добро
волно
платени
суми
по НП
извън
колони
33 и 34

Добро
волно
платени
суми в
14-дневен
срок от
връчване на
НП

общ брой НП

Добро
волно
платени
суми по
сключeни споразумения
Общ брой влезли в сила НП
общ брой споразумения

брой отменени от съда НП

брой влезли в сила НП

общ брой обжалвани НП

по чл. 234, ал. 1
по чл. 234, ал. 2
по чл. 237, ал. 5

по чл. 232, ал. 8

по чл. 265

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

по чл. 232, ал. 4, т. 2

Заключителна разпоредба

13

по
ЗМВР

Обжалван и
НП

ВЕСТНИК

7505

…

строежи (брой)

3

връчени заповеди за налагане на ПАМ
по чл. 25, ал. 4, т. 2 (брой)

Издадени по
ЗУТ

общ брой НП

за други конИздадестатирани
ни по
нарушения
ЗМВР
(брой)

обща сума (лв.)

СЪСТОЯНИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЯТА ПО ЧЛ. 58Г ОТ ЗАНН И НП

обща сума (лв.)

Връчени актове за установяване на административни
нарушения (АУАН)

ДЪРЖАВЕН

ОБЩО ЗА
СДПБЗН/
РДПБЗН
1
С Д П Б ЗН /
РДПБЗН
2
РСПБЗН -

Струк
турно
звено за
ПБЗН

№
по
ред

в строежи

Обекти и
Неизпъл
строежи с
нени
неизпъл
мероприя
нени метия с изроприятия
текли срос изтекли
кове през
срокове
отчетното
през отшестме
четното
сечие
шестме
(брой)
сечие

Брой прекратени производства от административнонаказващия орган
Брой сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

общ брой принудит. изпълнени НП

ВРЪЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ (НП) (брой)

обща сума (лв.)
общ брой НП

12

връчени заповеди за налагане на ПАМ
по чл. 25, ал. 4, т. 3 (брой)

Спрямо
колко от
неизпъл
нените
мероприя
тия са
предприет и
Принудителни
админисадминистративтр ативнони мерки (ПАМ)
наказателни
и принуди
телни администр ативни
мерки
(брой)

Информация за извършената дейност по направление ДПК през ...-..о шестмесечие на 20... г. от СДПБЗН/РДПБЗН – .............

„Приложение № 22
към чл. 30, ал. 4

обща сума (лв.)
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ДЪРЖАВЕН

Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 8121з-1006 от 2015 г. за реда
за осъществяване на пожарогасителната
и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението
на Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 67 от 2015 г.)
§ 1. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) За използвани при условията
на чл. 124, ал. 7 от ЗМВР спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други
технически средства органите за ПБЗН, осъществяващи ПГ и СД, издават удостоверение
(приложение № 7).
(2) За непредоставяне на спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други
технически средства съгласно чл. 124, ал. 7
от ЗМВР органите за ПБЗН, осъществяващи
ПГ и СД, съставят актове за установяване
на административни нарушения (приложение
№ 8).
(3) Когато актът за установяване на административно нарушение не може да бъде
връчен лично на нарушителя, се изпраща
покана (приложение № 9).
(4) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение се
предприема едно от следните действия:
1. в случаите по чл. 54, ал. 1 от Закона за
административните нарушения и наказания
(ЗАНН) се издава резолюция за прекратяване
на административнонаказателното производство (приложение № 9а);
2. по реда на чл. 58г от ЗАНН се сключва
споразумение (приложение № 9б);
3. при условията на чл. 53 от ЗАНН се издава
наказателно постановление (приложение № 10).

ВЕСТНИК
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(5) Резолюциите по ал. 4, т. 1 и наказателните постановления по ал. 4, т. 3 се издават
от директора на ГДПБЗН или заместникдиректора на ГДПБЗН, от директора на дирекция „Оперативни дейности“ при ГДПБЗН,
от директора или заместник-директора на
СДПБЗН, от директора на РДПБЗН и от
началника на РСПБЗН.
(6) С пора з у мен и я т а по а л. 4, т. 2 с е
подписват като административнонаказващ
орган от директора на ГДПБЗН или заместник-директора на ГДПБЗН, от директора
на дирекция „Оперативни дейности“ при
ГДПБЗН, от директора или заместник-директора на СДПБЗН, от директора на РДПБЗН
и от началника на РСПБЗН.
(7) Административнонаказващите органи
по ал. 5 предприемат действия за привеждане
в изпълнение на влезлите в сила наказателни постановления съгласно чл. 74 и чл. 79,
ал. 1 от ЗАНН.
(8) Производството по установяването
на нарушенията, обжалването, налагането
и изпълнението на административните наказания се осъществява по реда на ЗАНН.
(9) А к т ов е т е з а ус т а нов я в а не н а а дминист ративните нару шени я, изда дените
резолюции за прекратяване на администрат ивнонаказателни п роизводст ва, ск лючените споразумения по чл. 58г от ЗАНН и
издадените наказателни постановления се
завеждат в актова книга съгласно чл. 25,
ал. 6 от Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за
реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (ДВ, бр. 100 от 2014 г.).“
§ 2. Приложение № 8 към чл. 25, ал. 2
се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 25, ал. 2

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – .......................................................
А К Т № _____________________
за установяване на административно нарушение
Днес, _____________ 20___ г., подписаният __________________________________________________________ ,
(собствено, бащино и фамилно име)

на длъжност _________________________________ при __________________________________________________ ,
(посочва се заеманата длъжност)

(структурно звено за ПБЗН)

в присъствието на свидетелите: 1. ______________________________________________________________________

(имената по лична карта и точен адрес, посочва се какъв е свидетелят: очевидец,

_____________________________________________________________________, дата на раждане: _______ ;
присъствал при установяването на нарушението или при съставяне на акта)

2. ____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, дата на раждане: _______ ,

С Т Р.
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съставих настоящия акт против ________________________________________________________________________
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя

_____________________________________________________________________________________________________________ ,
чужденец, наименование на юридическото лице или едноличния търговец)

ЕГН ____________________________________ , възраст: ______ , ЕИК __________________________________ ,
(за чужденци – датата на раждане)

място на раждане: _________________________________________________________________________________________
(попълва се за нарушители чужденци, ако има информация за това – по паспорт или

______________________________________________________________________________________________________________
заместващ го документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

Адрес (седалище и адрес на управление) гр. (с.) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ ,
(точен адрес на нарушителя)

на длъжност ________________________________________________________________________________ ,
(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)

затова, че: 1. На ____________ 20___ г. в гр. (с.) _______________, ул. _____________________ № _____
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(описват се нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, като освен датата на извършване на

______________________________________________________________________________________________________________
проверката се отразяват и датата и мястото на извършване на нарушението)

2. На _________ 20___ г. в гр. (с.) _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
3. На _________ 20___ г. в гр. (с.) _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ ,
с което е нарушил: По т. 1: ______________________________________________________________________________
(посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)

По т. 2: _____________________________________________________________________________________________________
По т. 3: _____________________________________________________________________________________________________
От нарушението са претърпели имуществени вреди _________________________________________________
(посочват се имената (наименованието), точният адрес и

______________________________________________________________________________________________________________

ЕГН/ЕИК на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението, и какви вреди са причинени)

______________________________________________________________________________________________________________
Иззех като доказателства ________________________________________________________________________________

(описват се иззетите писмени документи, материали и вещи и на кого са поверени за пазене)

______________________________________________________________________________________________________________
Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения: _____________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(попълва се от нарушителя)

Уведомен съм за правото ми в 14-дневен срок да отправя предложение до административнонаказващия орган ................................................................................................... за сключване на
(посочва се кой е административнонаказващият орган)

споразумение за приключване на административнонаказателното производство.

□ Желая наказателното постановление да ми бъде връчено чрез изпращане на съобщение
до следния персонален профил ............................................................................................................. ,
регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на
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Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за
електронното управление.
АКТОСЪСТАВИТЕЛ: _______________

(попълва се от нарушителя)

НАРУШИТЕЛ: ______________________

(подпис)

(подпис)

1. ________________________________

СВИДЕТЕЛИ:

(подпис)

2. ________________________________

__________________________________________

(дата на подписване на акта от нарушителя)
(подпис)
Забележка. Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:
_____________________________________________________________________________________________________________________
(имената и точния адрес на свидетеля по лична карта)

________________

________________

(дата)

(подпис)

Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.
РАЗПИСКА
Подписаният __________________________________________________________________________________________ ,
(имена на нарушителя)

получих препис от акта. Уведомен съм, че в 7-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения. Задължавам се при промяна на адреса си да посочвам новия.
____________________________________
ПОДПИС: ________________
(дата на получаване препис от акта)“

§ 3. Създава се приложение № 9а към чл. 25, ал. 4, т. 1:
„Приложение № 9а
към чл. 25, ал. 4, т. 1
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – .......................................................
Рег. № ..................., екз. № ......
.......................................... 20.... г.
РЕЗОЛЮЦИЯ
за прекратяване на административнонаказателно производство
Днес, ........ 20 ...... г., подписаният .....................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име и длъжността

..................................................................................................................................................................... ,
на административнонаказващия орган)

като разгледах акт за установяване на административно нарушение № .......... от ............ 20..... г.,
съставен от ............................................................................................................................................... ,
(имена на актосъставителя)

на длъжност ........................................................... в ................................................................................. ,
(посочва се заеманата длъжност)

(структурно звено за ПБЗН)

против .........................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на лицето/имена на лицето-чужденец (за ФЛ)/наименование

..................................................................................................................................................................... ,
на юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET), срещу което е съставен АУАН)

ЕГН ..........................................................................., ЕИК ......................................................................... ,
(за чужденци – датата на раждане)

място на раждане: ................................................................................................................................... ,
(попълва се за чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го

..................................................................................................................................................................... ,
документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление) гр. /с. .................................................................................. ,
представлявано от ....................................................................................................................................
(имена на представителя/ите, когато АУАН е съставен срещу ЕТ или ЮЛ)
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Съставен за нарушение .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
(описание на нарушението, за което е съставен АУАН, по чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗАНН)

на .................................................................................................................................................................
(законовите разпоредби, за нарушението на които е съставен АУАН, по чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗАНН)
Установих, че:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

(описва се съответното обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 9 от ЗАНН – мотиви, които налагат
прекратяване на производството)

Установеното се потвърждава от приложените доказателства: ....................................................
......................................................................................................................................................................
(описание на събраните доказателства)

Поради което и на основание чл. 54, ал. 1, т. ..... от Закона за административните нарушения
и наказания,
РЕШИХ:
ПРЕКРАТЯВАМ административнонаказателното производство, образувано с акт за установяване на административно нарушение № .......... от ............ 20..... г., съставен от .........................
..................................................................................................................................................................... ,
(имена на актосъставителя)

на длъжност .................................................................. в ........................................................................... ,
(посочва се заеманата длъжност)

(структурно звено за ПБЗН)

против .........................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на лицето/имена на лицето-чужденец (за ФЛ)/наименование на

......................................................................................................................................................................
юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET), срещу което е съставен АУАН)

ЕГН ........................................................................, ЕИК ............................................................................ ,
(за чужденци – датата на раждане)

място на раждане: ....................................................................................................................................

(попълва се за чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го

..................................................................................................................................................................... ,
документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление) гр. /с. .................................................................................. ,
представлявано от ....................................................................................................................................
(имена на представителя/ите, когато АУАН е съставен срещу ЕТ или ЮЛ)

..................................................................................................................................................................... ,
ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:
......................................................................................................................................................................
(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документа, с който са иззети)

на основание чл. .......................................................................................................................................

(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата)

Разпореждане с веществените доказателства: ................................................................................
......................................................................................................................................................................
Настоящата резолюция в случаите по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 8 от ЗАНН може да бъде обжалвана по реда на ЗАНН в 14-дневен срок от връчването є пред Районен съд гр. ..........................
......................................................................................................................................................................
(съда по чл. 59, ал. 1 от ЗАНН)

чрез ..............................................................................................................................................................
(посочва се длъжността на административнонаказващия орган)

.................................................................................................................

(имена, длъжност на административнонаказващия орган и подпис)

РАЗПИСК А
Днес, ........................................ г.,
........................................................................................................................ с ЕГН ...................................... ,
(имена)

на длъжност ............................................................................................................. в качеството си на
........................................................................................... на ..........................................................................
......................................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН ........................................................................, ЕИК ............................................................................ ,
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получих екземпляр от ............................................................................................................................. ,
издадена от ....................................................................., на длъжност .....................................................
........................................................................ в ..............................................................................................
ВРЪЧИЛ: .......................................................
ПОЛУЧИЛ: ..........................................
(имена, длъжност, подпис)

(подпис)

БЕЛЕЖК А НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ) ......................................................................................
Днес, ....................... г., лицето .........................
.............................................................................

СВИДЕТЕЛИ:
1. .........................................................................
.............................................................................

.............................................................................
в качеството му на ......................................... ,
на ........................................................................

адрес: .................................................................
подпис: ...............................................................
2. .........................................................................

отказа да получи екземпляр от
настоящата резолюция.
ВРЪЧИЛ: .....................................

адрес: .................................................................
подпис: ...............................................................

(имена и ЕГН)

(име/наименование на задълженото лице)

(имена)

(имена)

(имена и длъжност)

ПОДПИС: ....................................
Забележка. Отказът на лицето, срещу което е съставен АУАН, да подпише разписката за връчване на
резолюцията се установява с подпис на поне един свидетел.“

§ 4. Създава се приложение № 9б към чл. 25, ал. 4, т. 2:

„Приложение № 9б
към чл. 25, ал. 4, т. 2
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – .......................................................
Рег. № .................., екз. № .......

.......................................... 20... г.

СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес, ……........ 20 ...... г., на основание чл. 58г, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания между:
1. .............................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име и длъжността на административнонаказващия орган)

................................................................................................................................................................. , и
2. ……………………………………………………………………………………………….
(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ),

......................................................................................................................................................................
наименование на юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET)

ЕГН ................................................................. ЕИК ....................................................................................
(за чужденци – датата на раждане)

място на раждане: ................................................................................................................................... ,
(попълва се за чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го

......................................................................................................................................................................
документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. ....................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
представлявано от ................................................................................................................................... ,
(имена на представителя/ите и длъжност, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

наричани за краткост по-долу „Страните“,
въз основа на акт за установяване на административно нарушение № ..........от............20.....г.,
съставен от ............................................................................................................................................... ,
(имена на актосъставителя)
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на длъжност .................................................................. в ........................................................................... ,
(посочва се заеманата длъжност)

(структурно звено за ПБЗН)

против .........................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ),

......................................................................................................................................................................
наименование на юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET)

ЕГН ............................................................., ЕИК ....................................................................................... ,
(за чужденци – датата на раждане)

място на раждане: ....................................................................................................................................

(попълва се за чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го документ
..........................................................................................................................................................................................,
за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление) гр. /с. .................................................................................. ,
представлявано от ....................................................................................................................................
(имена на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

и направено предложение от ..................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
(посочва се от кого и с кой документ е направено предложението по чл. 58г, ал. 1, изречение второ от ЗАНН)

се сключи настоящото споразумение за приключване на административнонаказателното производство.
Страните постигнаха съгласие на основание чл. 58г от Закона за административните нарушения и наказания за това, че на ............................. 20..... г. в гр. ......................................................
..................................................................................................................................................................... ,
(описва се нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е било
извършено, както и доказателствата, които го потвърждават)

с което виновно е нарушил чл. ..............................................................................................................

(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени виновно)

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Поради което и на основание чл. 58г, ал. 8 от Закона за административните нарушения и
наказания и чл. .........................................................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на глобата/имуществената санкция)

от Закона за Министерството на вътрешните работи,
на .................................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ), наименование

..................................................................................................................................................................... ,
на юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET)

ЕГН ............................................................., ЕИК ....................................................................................... ,
(за чужденци – датата на раждане)

място на раждане: ................................................................................................................................... ,
(попълва се за чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го
документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. ................................................................................... ,
представлявано от ....................................................................................................................................
(имена на представителя, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

се налага глоба/имуществена санкция в размер на ...........................................................................
......................................................................................................................................................................
(посочва се цифром и словом размерът на глобата/имуществената санкция)

........................................................................................................................................................... лв.
ОТНЕМАТ СЕ в полза на държавата следните вещи:
......................................................................................................................................................................
(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)

на основание чл. .......................................................................................................................................
(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата)
Разпореждане с веществените доказателства: ................................................................................
......................................................................................................................................................................
На основание чл. 58г, ал. 10 от Закона за административните нарушения и наказания нарушителят приема да заплати размера на глобата/имуществената санкция в 14-дневен срок от
сключването на споразумението по банков път:
......................................................................................................................................................................
(посочва се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща административнонаказващия орган)
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В платежното нареждане се посочва номерът и датата на споразумението, както и административнонаказващия орган.
Настоящото споразумение влиза в сила от датата на заплащане на глобата/имуществената
санкция. Споразумението е окончателно и има последиците на влязло в сила наказателно постановление.
В случай че глобата/имуществената санкция не бъде платена в указания по-горе срок,
административнонаказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато с мотивирано
постановление, което не подлежи на обжалване и протест, и издава наказателно постановление.
1. Административнонаказващ орган: ................................
2. Нарушител: .................................
(подпис)

(подпис)“

§ 5. Приложение № 10 към чл. 25, ал. 4 става приложение № 10 към чл. 25, ал. 4, т. 3 и се
изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 25, ал. 4, т. 3
М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА
НАСЕЛЕНИЕТО“ – .......................................................
НАК АЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ............................../.................... 20...... г.
Днес, ........ 20 ...... г., подписаният .................................................................................................... ,
(собствено, бащино и фамилно име и длъжността на административнонаказващия орган)

като разгледах акт за установяване на административно нарушение № .......... от ............20..... г.,
съставен от ................................................................................................................................................
(имена на актосъставителя)

на длъжност .............................................................................................................................................. ,
(посочва се заеманата длъжност) (структурно звено за ПБЗН)

против .........................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ),

..................................................................................................................................................................... ,
наименование на юридическото лице (ЮЛ) или едноличния търговец (ET)

ЕГН ................................................................, ЕИК ................................................................................... ,
(за чужденци – датата на раждане)

място на раждане: ....................................................................................................................................

(попълва се за чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го

..................................................................................................................................................................... ,
документ за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление) гр. /с. .................................................................................. ,
представлявано от ....................................................................................................................................
(имена на представителя/ите, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

..................................................................................................................................................................... ,
установих, че:
на ........................................ 20 ..... г. в гр. ........................................................................................... ,
......................................................................................................................................................................
(описват се нарушенията, обстоятелствата, при които са били извършени, последиците от тях, имената

......................................................................................................................................................................

на пострадалите лица и претърпените имуществени вреди, както и доказателствата, които ги потвърждават)

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
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с което виновно е нарушил чл. ..............................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени)

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Отегчаващите и смекчаващи обстоятелства и другите обстоятелства, взети предвид при
определяне на вида и размера на наказанието ....................................................................................
......................................................................................................................................................................
Нарушението е за ......................................................................................................................... път.
......................................................................................................................................................................
(посочва се номер и дата на влезли в сила наказателни постановления за същото по вид нарушение)

Установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства: ................
......................................................................................................................................................................
(описание на събраните доказателства)

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Поради което и на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. ..............................................................................................................................................................
(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на глобата/имуществената санкция)

от Закона за Министерството на вътрешните работи,

ПОСТАНОВИХ:
НАЛАГАМ на ......................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя/имена на нарушителя чужденец (за ФЛ),

.............................................................................................................................................................................. ,
наименование на ЮЛ или ET)

ЕГН ....................................................................., ЕИК ..............................................,
(за чужденци – датата на раждане)

място на раждане: ....................................................................................................................................

(попълва се за чужденци, ако има информация за това – по паспорт или заместващ го документ

.............................................................................................................................................................................. ,
за пътуване с посочване на номер, дата на издаване и издател на документа)

адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. ....................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ,
представлявано от ................................................................................................................................... ,
(имена на представителя/ите, когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

глоба/имуществена санкция в размер на .............................................................................................

(посочва се цифром и словом размерът на глобата/имуществената санкция)

......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... лв.,
на основание чл. .......................................................................................................................................
(законовите разпоредби, регламентиращи глобата/имуществената санкция)

..................................................................................................................................................................... ,
ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:
......................................................................................................................................................................
(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
на основание чл. .......................................................................................................................................

(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата)

Разпореждане с веществените доказателства: ................................................................................
......................................................................................................................................................................
Да заплати обезщетение на: ..............................................................................................................
(посочват се името и адресът на лицето, държавно предприятие, кооперация или

......................................................................................................................................................................
друга обществена организация)

в размер на ........................................................................................................................................... лв.
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Настоящото постановление може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН в 14-дневен срок от
връчването му пред Районен съд гр. .....................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(съда по местоизвършване на нарушението)

чрез ..............................................................................................................................................................
(посочва се длъжността на административнонаказващия орган)

В 14-дневен срок от влизане в сила на настоящото наказателно постановление преведете по
банков път наложената глоба/имуществена санкция, като в платежното нареждане посочите
номера и датата на наказателното постановление, както и административнонаказващия орган:
......................................................................................................................................................................
(посочва се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща административнонаказващия орган)

Ако в определения срок не внесете доброволно сумите по наложената глоба/имуществена
санкция, ще се приложи процедура за принудително изпълнение на задължението.
В случай че не желаете да обжалвате наказателното постановление в частта относно наложената глоба/имуществена санкция, може да заплатите в 14-дневен срок от връчване на
настоящото наказателно постановление 80 на сто от нейния размер. В този случай наказателното постановление влиза в сила в частта относно наложената глоба/имуществена санкция от
датата на плащането.
......................................................................................................................................................................
(имена, длъжност на административнонаказващия орган и подпис)

РАЗПИСК А
Днес ........................................ г.,
........................................................................................................................ с ЕГН .......................................
(имена)

на длъжност ............................................................................................................. в качеството си на
........................................................................................... на ..........................................................................
......................................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН ........................................................................, ЕИК ............................................................................ ,
получих екземпляр от ............................................................................................................................. ,
издаден от ....................................................................., на длъжност .......................................................
........................................................................ в ..............................................................................................
ВРЪЧИЛ: .......................................................
ПОЛУЧИЛ: ..........................................
(имена, длъжност, подпис)

(подпис)

БЕЛЕЖК А НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ) ......................................................................................
Днес, ....................... г., лицето .........................
.............................................................................

СВИДЕТЕЛИ:
1. .........................................................................
.............................................................................

.............................................................................
в качеството му на ......................................... ,
на ........................................................................

адрес: .................................................................
подпис: ...............................................................
2. .........................................................................

отказа да получи екземпляр от
настоящото наказателно постановление.
ВРЪЧИЛ: .....................................

адрес: .................................................................
подпис: ...............................................................

(имена и ЕГН)

(име/наименование на задълженото лице)

(имена)

(имена)

(имена и длъжност)

ПОДПИС: ....................................
Забележки: 1. Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него
адрес, а новият му адрес е неизвестен, административнонаказващият орган отбелязва това върху НП и
то се счита за връчено от деня на отбелязването.
2. Отказът на нарушителя да подпише разписката за връчване на наказателното постановление се
установява с подпис на поне един свидетел.“

Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от 23 декември 2021 г.
7489

Министър:
Бойко Рашков
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НАРЕДБА № 13
от 30 ноември 2021 г.

за условията и реда за осъществяване на
първа продажба на продукти от риболов
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за осъществяване на
първа продажба на продукти от риболов;
2. общите стандарти за продажба на продукти от риболов;
3. условията и редът за съставяне на документ за първа продажба, декларация за
приемане и документ за превоз на продукти
от риболов.
Раздел II
Условия и ред за осъществяване на първа
продажба на продукти от риболов
Чл. 2. (1) Първа продажба на продукти от
риболов е продажбата на жива, прясна, охладена, замразена или подложена на първична
преработка на плавателен съд или в предприятие на брега риба и други водни организми,
които се предлагат на пазара за първи път след
улова. Преработка на продукти от риболов се
извършва само в обекти, одобрени по реда на
чл. 31 от Закона за храните.
(2) За първа се счита и продажбата на
продуктите по ал. 1, които са от внос и се
предлагат директно на пазара за първи път
след улова.
(3) Първа продажба на продукти от риболов,
директно доставени от мястото на произхода
от кораб, плаващ под флага на трета страна,
и предназначени за продажба, се осъществява
по реда на тази наредба.
(4) Преди осъществяване на първа продажба всички продукти от риболов се поставят
в партиди.
Чл. 3. (1) Първа продажба на продукти
от риболов се осъществява в регистрирани
по реда на чл. 46а от Закона за рибарството
и аквакултурите (ЗРА) центрове за първа
продажба или от регистрирани по реда на
чл. 46д от ЗРА купувачи, вписани в регистъра
по чл. 24, ал. 1 от Закона за храните.
(2) Извън случаите по ал. 1 разтоварените на
брега продукти от риболов не могат да бъдат
приети, ако не бъде съставена и предадена
в Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА) декларация за приемане
или документ за превоз.
(3) Риба и други водни организми под
минимално допустимия размер за улов, определен в приложение № 2 към чл. 38, ал. 1
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от ЗРА, или под минималния референтен
размер за опазване, когато такъв е определен
в правото на Европейския съюз и за които
се прилага задължение за разтоварване на
целия улов съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС)
№ 1380/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата
политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО)
№ 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004
на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета
(ОВ, L 354 от 28.12.2013 г.) (Регламент (ЕС)
№ 1380/2013), не могат да бъдат пускани на
пазара за директна човешка консумация.
Чл. 4. (1) При осъществяване на първа
продажба на продукти от риболов организаторът на центъра за първа продажба или
регистрираният купувач води дневник за
първа продажба на продукти от риболов по
образец съгласно приложение № 1. Дневникът
се издава от ИАРА.
(2) За всяка първа продажба на продукти
от риболов организаторът на центъра за първа
продажба или регистрираният купувач съставя документ за първа продажба по образец
съгласно приложение № 2, в който се вписват
най-малко:
1. наименованието и/или трибуквеният код
по Организацията по прехрана и земеделие
(ФАО) на всеки вид риба или друг воден организъм и мястото на улова като географска
зона;
2. теглото на всеки продукт от риболов
по размерни групи в килограми и броят екземпляри, когато е приложимо, начинът на
представяне и категорията свежест;
3. теглото на всеки продукт от риболов в
килограми и броят екземпляри, когато е приложимо, за видовете под минимално допустимия
размер за улов, определен в приложение № 2
към чл. 38, ал. 1 от ЗРА, или под минималния референтен размер за опазване, когато
такъв е определен в правото на Европейския
съюз и за които се прилага задължение за
разтоварване на целия улов съгласно чл. 15
от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
4. цената на килограм в левове на всеки
от продуктите от риболов по т. 2 и 3;
5. предназначението на проду ктите от
риболов (за продажба, за преработка, за директна човешка консумация, за съхранение
или друго);
6. имената и ЕИК/ЕГН на титуляря на
документа за придобито право за усвояване
на ресурс от риба или други водни организми или на капитана на риболовния кораб,
на продавача, в случай, че е различно, и на
купувача;
7. мястото и датата на продажбата;
8. номерът и датата на договора за продажба, в случай че такъв е сключен;
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9. външната маркировка и името на риболовния кораб, разтоварил продуктите от
риболов;
10. пристанището и датата на разтоварване;
11. номерът и датата на декларация за
произход;
12. номерът и датата на декларация за
приемане или на документа за превоз, когато
е приложимо.
(3) Цената на прод у ктите от риболов,
посочена в документа за първа продажба,
трябва да съответства на цената, посочена във
фактурата за продажбата, без включен ДДС.
(4) Документът за първа продажба се съставя в четири екземпляра – по един за продавача,
центъра за първа продажба или регистрирания
купувач, организацията на производители по
чл. 10, ал. 2 от ЗРА, в случай че продавачът
членува в такава организация, и за ИАРА.
(5) Организаторите на центровете за първа
продажба и регистрираните купувачи изпращат в ИАРА документите за извършена първа
продажба на продукти от риболов в сроковете
и по реда на чл. 7.
Чл. 5. (1) В случаите, когато продуктите
от риболов са предназначени за по-късно
пускане на пазара или за преработка, след
разтоварването им организаторът на центъра
за първа продажба, регистрираният купувач
или упълномощено от тях лице съставя декларация за приемане по образец съгласно
приложение № 3, в която вписва най-малко:
1. наименованието и/или трибуквения код
по ФАО на всеки вид риба или друг воден
организъм и мястото на улова като географска зона;
2. теглото на всеки продукт от риболов по
размерни групи в килограми, броя екземпляри,
когато е приложимо, и начина на представяне;
3. теглото на всеки продукт от риболов в
килограми и броя екземпляри, когато е приложимо, на видовете под минимално допустимия
размер за улов, определен в приложение № 2
към чл. 38, ал. 1 от ЗРА, или под минималния референтен размер за опазване, когато
такъв е определен в правото на Европейския
съюз и за които се прилага задължение за
разтоварване на целия улов съгласно чл. 15
от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
4. външната маркировка и името на риболовния кораб, разтоварил продуктите от
риболов;
5. имената на капитана на кораба;
6. пристанището и датата на разтоварване;
7. адреса на местата на складиране на
продуктите от риболов;
8. номера и датата на документите за превоз, ако има такива;
9. номера и датата на декларацията за
произход.
(2) Декларацията за приемане се съставя в
четири екземпляра – по един за лицето, което
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предава продуктите от риболов, лицето, което
приема продуктите от риболов, организацията
на производители по чл. 10, ал. 2 от ЗРА, в
случай че лицето, което предава продуктите
от риболов, членува в такава организация,
и за ИАРА.
(3) Декларацията за приемане е част от
дневник за декларации за приемане съгласно
приложение № 4, който се издава от ИАРА.
Чл. 6. (1) За продукти от риболов, разтоварени от риболовен кораб непреработени
или след преработка на кораба, или внесени
в страната, за които не е съставен документ
за първа продажба или декларация за приемане и които ще бъдат превозвани на място,
различно от мястото на разтоварване, превозвачът съставя документ за превоз по образец
съгласно приложение № 5.
(2) Документът за превоз съдържа наймалко следните данни:
1. наименованието и/или т рибу к вени я
код по ФАО на всеки вид риба и друг воден
организъм и мястото на улова като географска зона;
2. теглото на всеки продукт от риболов по
размерни групи в килограми, броя екземпляри,
когато е приложимо, и начина на представяне;
3. теглото на всеки продукт от риболов в
килограми и броят екземпляри, когато е приложимо, на видовете под минимално допустимия
размер за улов, определен в приложение № 2
към чл. 38, ал. 1 от ЗРА, или под минималния референтен размер за опазване, когато
такъв е определен в правото на Европейския
съюз и за които се прилага задължение за
разтоварване на целия улов съгласно чл. 15
от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
4. външната маркировка и името на риболовния кораб, разтоварил продуктите от
риболов;
5. адреса на мястото на доставка, регистрационен номер на превозното средство, име
и адрес на доставчика;
6. името, ЕИК и адреса на получателя;
7. мястото и датата на товарене;
8. номера и датата на декларацията за
произход.
(3) Документ за превоз не се съставя,
ако рибата или другите водни организми се
транспортират в рамките на пристанищната
зона или на разстояние не повече от 20 километра от нея.
(4) При превоз на продукти от риболов,
които не са преминали първа продажба, те
се придружават от декларация за произход и
документ за превоз, а когато са преминали
първа продажба – и от документ за първа
продажба по чл. 4, ал. 2.
(5) Документът за превоз се съставя в четири екземпляра – по един за лицето, което
предава продуктите от риболов, превозвача,
организацията на производители по чл. 10,
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ал. 2 от ЗРА, в случай че лицето, което предава продуктите от риболов, членува в такава
организация, и за ИАРА.
(6) Документът за превоз е част от дневник
за документите за превоз съгласно приложение
№ 6 и се издава от ИАРА.
Чл. 7. (1) Информация от документа за
първа продажба, декларация за приемане
или документът за превоз се изпраща по
електронен път в ИАРА в срок до 48 часа от
осъществяването на продажбата, приемането или превоза. Екземпляр от документа за
първа продажба, декларация за приемане или
документът за превоз се представя в ИАРА
в същия срок.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури съхранява екземпляр от документите по ал. 1 в продължение на 3 години,
която започва да тече от началото на годината, следваща тази на вписване на данните
от подадените документи за първа продажба.
(3) В случаите, когато регистрираните купувачи и центровете за първа продажба имат
годишен оборот през предходната година над
391 166 лв., информацията от документа за
първа продажба или декларацията за приемане
се изпраща по електронен път в ИАРА в срок
до 24 часа от осъществяване на продажбата
или приемането.
(4) В случай на възникване на временна
техническа невъзможност за изпращане на
информацията по ал. 3 по електронен път
регистрираните купувачи и центровете за
първа продажба:
а) уведомяват по електронен път незабавно
ИАРА за обстоятелството;
б) предприемат спешни мерки и посочват
срок за отстраняването є;
в) предават екземпляри на документите за
първа продажба или декларацията за приемане
в ИАРА на хартиен носител в срока по ал. 1
до възстановяване на техническата възможност за изпращането им по електронен път.
(5) Когато разтоварването на продуктите
от риболов се извършва извън територията
на Европейския съюз, а първата продажба
се осъществява в трета държава, капитанът
на риболовния кораб или негов представител изпраща, по възможност по електронен
път, копие от документа за продажба (или
всеки равностоен на него документ съгласно
действащото законодателство на съответната
държава) на ИАРА в срок до 48 часа след
първата продажба.
Чл. 8. (1) За продукти от риболов, които
са закупени директно от риболовен кораб
единствено за собствена консумация при условията на първа продажба, без последващо
предлагане на пазара, не се съставят документите, предвидени в този раздел.
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(2) Количеството продукти от риболов по
ал. 1 не може да надвишава 5 килограма на
краен потребител на календарен ден.
Чл. 9. (1) Теглото на продуктите от риболов, предназначени за продажба, се установява чрез претегляне по видове риба и
други водни организми само на одобрени и
проверени средства за измерване по реда на
Закона за измерванията.
(2) Претеглянето по ал. 1 се извършва
от организаторите на центровете за първа
продажба и/или регистрираните купувачи.
(3) Цен т р ове т е за п ърва п р ода жба и
регистрираните купувачи водят записи от
претегл яни ята, които съдържат следната
информация:
1. наименование и/или 3-буквения код по
ФАО на всеки от претеглените видове риби
или други водни организми;
2. тегло (в килограми) на всеки претеглен
вид риба или друг воден организъм;
3. външна маркировка и име на риболовния
кораб, от който произхождат претеглените
количества;
4. начин на представяне на претеглените
продукти от риболов;
5. дата на претегляне.
(4) О рга н изат ори т е на цен т р ове т е за
първа продажба и регистрираните купувачи
предават на ИАРА информацията по ал. 3
за предходния месец до 5-о число на текущия месец.
(5) Информацията по ал. 3 се предава
с ъ с з а я в лен ие с п ри ложена т абл и ца на
електронен носител, по образец, утвърден
със заповед на изпълнителния директор на
ИАРА и публикуван на интернет страницата на агенцията. Заявлението се подписва
от организатора на съответния център или
регистрирания купувач и се подава лично,
чрез пълномощник, по електронен път при
условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона
за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Подаденото
по електронен път заявление с приложената
таблица следва да е подписано с квалифициран електронен подпис.
(6) Лицата, отговорни за претеглянето,
съхраняват информацията по ал. 3 за период
от три години.
(7) В случаите, когато не може да се извърши претегляне на цялото количество по
ал. 1, теглото на продуктите от риболов се
определя чрез сумиране на съдържанието
на стандартните каси, в които продуктите
се разтоварват на брега. В тези случаи се
извършва претегляне чрез проба за установяване на средното единично тегло на
съдържанието на стандартна каса.
(8) За гарантиране еднаквостта на съдържанието на стандартните каси най-малко пет
каси на всеки сто трябва да бъдат измерени
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преди продажбата. Разликата в теглото на
отделните каси не трябва да се отклонява
с повече от 5 % от определеното тегло за
съответната каса.
(9) Обозначението на теглото в килограми
се изписва по реда на чл. 17, ал. 1 за всяка
партида. За партидите, продавани в стандартни каси, обозначаването на теглото не
е необходимо, ако измерването преди продажбата докаже, че съдържанието на касите
отговаря на стандартното им съдържание в
килограми.
Чл. 10. (1) При пускане на пазара всяка
партида на продукти от риболов е придружена задължително от следната информация:
1. идентификационен номер на партидата;
2. външна маркировка и име на риболовния кораб;
3. наименование и/или трибуквения код
по ФАО на всеки вид риба или друг воден
организъм;
4. дата и географска зона на улова;
5. теглото на всеки продукт от риболов
по размерни групи в килограми и броя екземпляри, когато е приложимо;
6. теглото на всеки продукт от риболов
по размерни групи в килограми и броя екземпляри, когато е приложимо, на видовете,
определени в приложение № 2 към чл. 38,
ал. 1 от ЗРА, или под минималния референтен
размер за опазване, когато такъв е определен
в правото на Европейския съюз и за които
се прилага задължение за разтоварване на
целия улов съгласно чл. 15 от Регламент
(ЕС) № 1380/2013;
7. име и адрес на доставчиците;
8. информацията, посочена в чл. 35 от
Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г.
относно общата организация на пазарите
на продукти от риболов и аквакултури, за
изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006
и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета
(ОВ, L 354 от 28.12.2013 г.) (Регламент (ЕС)
№ 1379/2013).
(2) Алинея 1 не се прилага в случаите на
пускане на пазара на продукти от риболов
от т рети ст рани, за които има заверени
сертификати за улов в съответствие с Регла мен т (ЕО) № 10 05/2 0 0 8 на С ъве та о т
29 септември 2008 г. за създаване на система
на Общността за предотвратяване, възпиране
и премахване на незаконния, недеклариран и
нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и
(ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти
(ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (OB, L
286, 29.10.2008 г.)
(3) Допълнителна информация относно
продуктите от риболов може да бъде предоставена на доброволна основа съгласно чл. 39
от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
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Чл. 11. (1) При п ускане на пазара на
различни видове продукти от риболов информацията по чл. 10, ал. 1 се предоставя
за всеки отделен вид.
(2) При пускане на пазара на едни и същи
видове продукти от риболов, уловени от различни географски зони, се посочва зоната
на улов на най-голямата партида и указание,
че продуктите от риболов произхождат от
различни географски зони на улов.
Раздел III
Общи стандарти за първа продажба на продукти от риболов
Чл. 12. (1) Продуктите от риболов се търгуват при спазване на общите стандарти за
първа продажба, определени в този раздел.
(2) Продукти от риболов до 5 килограма могат да се продават, без да се спазват
общите стандарти за първа продажба по
отношение на категория свежест и размер,
само на регистрирани купувачи и центрове
за първа продажба.
Ч л. 13. (1) Общ и с та н дар т и за п ърва
продажба се определят за продуктите, посочени в чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 2406/96 на Съвета от 26 ноември 1996 г.
относно определяне на общите стандарти
за търговия с някои рибни продукти (OB, L
334, 2.12.1996 г.) (Регламент (ЕО) № 2406/96).
(2) Общите стандарти за първа продажба
включват категоризиране на продуктите от
риболов по отношение на свежест и размерни групи.
(3) Категоризирането и означаването на
категориите свежест и размерна група се
извършват преди първата продажба.
Чл. 14. (1) Продуктите от риболов във
всяка партида трябва да бъдат еднородни
по свежест и размерна група.
(2) Партида се смята за еднородна, ако не
повече от 10 % от общото количество продукти в нея се класифицират в категорията за
свежест или размерна група, непосредствено
по-ниска и/или по-висока от категорията на
цялата партида.
(3) Партидите с малък обем могат да не
бъдат еднородни по свежест и размерна група,
като в случая се категоризират в най-ниската
категория, представена в нея.
(4) Общото коли чест во на парт и ди те,
определени като партиди с ма лък обем,
предназначени за пускане на пазара чрез
отделна продажба, не може да превишава
10 0 к илог рама от общото количество на
дадения продукт, разтоварено от кораба.
(5) Риба и други водни организми до 30 кг
за всеки отделен вид с произход от една и
съща географска зона на улов и от различни
риболовни кораби могат да бъдат поставени
в една партида преди първата продажба от
регистрирания купувач или организацията на
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производители, в която членува съответният
оператор на риболовния кораб.
(6) И нформа ц и я та о т носно п роизхода
на съдържанието на партидите по ал. 5 се
съхранява от организацията на производителите и регистрирания купувач съгласно
определения срок в чл. 56, параграф 4 от
Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от
20 ноември 2009 г. за създаване на система
за контрол на Общността за гарантиране на
спазването на правилата на общата политика
в областта на рибарството, за изменение на
регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002,
(ЕО) № 811/20 04, (ЕО) № 768/20 05, (ЕО)
№ 211 5/ 2 0 0 5 , ( Е О) № 216 6/ 2 0 0 5 , ( Е О)
№ 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007,
(ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО)
№ 1342/20 08 и за от м яна на регламен т и
(ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО)
№ 1966/2006 (OB, L 343 от 22.12.2009 г.).
Чл. 15. Категорията свежест на продуктите
от риболов се определя за всяка партида в
съответствие с чл. 4 и чл. 6 от Регламент
(ЕО) № 2406/96 в зависимост от степента
на свежест на продуктите и допълнителните
характеристики по видове продукти.
Чл. 16. Категоризирането по размер на
продуктите от риболов се извършва от лицата
по чл. 46з от ЗРА за всеки вид от партидата в
съответствие с изискванията на чл. 7 и чл. 8
от Регламент (ЕО) № 2406/96, с изключение
на видовете в приложение № 7, уловени в
Черно море.
Чл. 17. (1) Категорията свежест, размерната г ру па и п редставянет о се изписват
върху етикетите на партидите с четливи и
незаличими букви с височина най-малко
5 сантиметра.
(2) Означаването на размера и представянето не е необходимо за партиди, продавани в стандартни съдове, ако претеглянето
преди продажбата докаже, че съдържанието
на съдовете отговаря на предполагаемото
им тегло.
Чл. 18. (1) Категоризирането по свежест
и размерни групи на пелагични видове риби
може да се извършва въз основа на система
от проби съгласно приложение № 8.
(2) В случаите, когато разтоварването на
улова на брега се извършва от риболовни
кораби с цистерни за съхраняване на рибата, пробите се вземат от съдържанието на
всяка цистерна.
Чл. 19. (1) Прод у к т и те от риболов от
пробите по чл. 18 се категоризират съгласно
изискванията по чл. 15 и 16.
(2) След категоризацията на продуктите
от риболов, ако огледът не даде основание за
съмнение в представителността на пробата,
по аналогичен начин се извършва категоризация на цялото количество, предназначено
за пускане на пазара.
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(3) При категоризацията по ал. 1 и 2 се
допускат отклонения съгласно чл. 14, ал. 2.
(4) Когато повече от 10 % от продуктите
от риболов, съставляващи пробата, съответства на категория „Б“, размерът на пробата,
която се взема, е два пъти по-голям от количеството, определено в приложение № 8.
Продуктите от риболов, предназначени за
пускане на пазара, могат да бъдат категоризирани в категория, по-висока от „Б“, ако
цялото количество от втората проба отговаря
на категория, по-висока от „Б“.
(5) Когато при категоризирането се установи, че част от продуктите от риболов не
отговаря на условията за пускане на пазара
за консумация от човека, тази част се изключва от партидата за пускане на пазара.
Изключение се допуска, ако категоризирането
на цялото количество съгласно изискванията по чл. 15 и 16 докаже, че част от него
може да бъде пуснато на пазара за човешка
консумация.
(6) Прод у к т и т е о т риболов, кои т о не
отговарят на условията за пускане на пазара за консумация от човека, се насочват
с разпореждане на официален ветеринарен
лекар/инспектор от областна дирекция по
безопасност на храните към обект за странични животински продукти, регистриран
по реда на чл. 229 или чл. 259 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност. Съгласно чл. 25, ал. 3 от Закона за управление на
агрохранителната верига разпореж дането
се съобщава и може да се обжалва по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Обжалването не спира изпълнението.
(7) Когат о п робата пока же, че н якои
партиди не са еднородни по отношение категория свежест и размерна група, лицата
по чл. 46з от ЗРА определят теглото на допълнителните проби, които трябва да бъдат
взети. Теглото на допълнителните проби не
може да бъде по-малко от 50 % от теглото
на първоначално взетите проби.
(8) Когато категоризацията покаже, че
продуктите от риболов не са били съхранявани на кораба съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно определяне на специфични хигиенни
правила за храните от животински произход,
се прилагат изискванията на ал. 4 или ал. 6.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „М ясто на произход“ е обичайното
наименование на мястото, където е извършен уловът, като географска зона, съгласно
изискванията на чл. 38, параграф 1, букви
„а“ и „б“ от Регламент 1379/2013.
2. „Партида“ е определено количество
продукти от риболов от един вид, които са
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предмет на една и съща обработка и са от
един кораб или група риболовни кораби и
едно и също място на произход.
3. „Представяне“ е видът, в който продукти от риболов се приемат/продават – цели,
чистени, без глави и т. н.
4. „Преработка“ означава процеса, чрез
кой т о с е п ри г о т в я п р едс т а в я не т о. Това
включва нарязване на филета, опаковане,
консервиране, замразяване, опушване, осоляване, сготвяне, мариноване, изсушаване или
приготвяне на рибата за пазара по какъвто
и да е друг начин.
5. „Продукти от риболов“ са риби и други
водни организми, придобити в резултат на
риболовна дейност, или продукти, получени
от тях.
6. „Пускане на пазара“ означава предоставянето на продукти от риболов на пазара
на Европейския съюз за първи път.
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Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 46, ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 4 от
2006 г. за условията и реда за осъществяване
на първа продажба на риба и други водни
организми (ДВ, бр. 14 от 2006 г.).
§ 4. Наредбата е нотифицирана по реда на
Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г.,
установяваща процедура за предоставянето
на информация в сферата на техническите
регламенти и правила относно услугите на
информационното общество (ОВ, L 241/1 от
17 септември 2015 г.).
§ 5. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Бозуков
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
(Образец на дневник за първа продажба:
първа корица – лице)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Дневник за първа продажба на продукти от риболов
№ .....................................
Дата на започване: ............... г.
Дата на приключване: ......... г.

............................

(подпис и печат)

............................

(подпис и печат)

(Образец на дневник за първа продажба:
първа корица – гръб)
Рег. № на центъра за първа продажба: ............................................................................................
Рег. № на регистрирания купувач: ....................................................................................................
Данни за центъра за първа продажба/регистрирания купувач:
Име: ........................................................................................................................................................
ЕИК: ......................................................................................................................................................
Адрес на регистрация: ........................................................................................................................
1. Първа продажба на продукти от риболов е продажбата на жива, прясна, охладена, замразена или подложена на първична преработка на плавателен съд или в предприятие на
брега риба и други водни организми, които се предлагат на пазара за първи път след улова.
За първа продажба се счита и продажбата на продукцията по ал. 1, която е от внос и се
предлага директно на пазара за първи път след улова.
2. Първа продажба на продукти от риболов се осъществява в регистрирани по реда на
чл. 46а от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) центрове за първа продажба или
от регистрирани по реда на чл. 46д от ЗРА купувачи, вписани в регистъра по чл. 24, ал. 1
от Закона за храните.
3. Документ за първа продажба се съставя при осъществяването на първа продажба на продукти от риболов. Документът се издава от организатора на центъра за първа продажба
или регистрирания купувач. Документът за първа продажба е част от дневника за първа
продажба на продукти от риболов. В срок до 48 часа от осъществяването на продажбата
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копие от документа се изпраща в съответното териториално звено на ИАРА,
когато регистрираните купувачи и центровете за първа продажба са с годишен
оборот под 391 166 лв. В случаите на
годишен оборот над 391 166 лв. информацията се изпраща в срок до 24 часа
от осъществяване на продажбата.
4. Документът за първа продажба се съставя в четири екземпляра – по един за
продавача, центъра за първа продажба
или регистрирания купувач, организацията на производители по чл. 10, ал. 2
от ЗРА, в случай че продавачът членува
в такава организация, и за ИАРА.
5. Документът за първа продажба не се
съставя в случаите, когато продуктите
от риболов са закупени директно от риболовен кораб единствено за собствена
консумация, без последващо предлагане
на пазара. Количеството продукти от
риболов, които могат да бъдат закупени
при тези условия, е не повече от 5 кг
за календарен ден на краен потребител.
(Образец на дневник за първа продажба:
първа страница)
Инструкции за попълване на Документ за
първа продажба
Попълването на Документа за първа продажба се извършва по позиции, както следва:
Позиция (1): Попълва се името на лицето,
което продава продуктите от риболов (т.е.
лицето, което е извършило улова).
Позиция (2): Вписва се ЕИК на лицето,
извършило улова на продуктите, които са
обект на продажбата, в случай че това е
юридическо лице.
Позиция (3): Вписват се данни за титуляря
(име и ЕИК/ЕГН) на документа за придобито право за усвояване на ресурс от риба или
други водни организми или на капитана на
риболовния кораб.
Позиция (4): Вписват се имената на физическото лице, представляващо лицето, вписано
в позиция (3), в случай че има такова.
Позиция (5): Вписва се името на центъра
за първа продажба/регистрирания купувач.
Позиция (6): Отбелязва се ЕИК на центъра
за първа продажба/регистрирания купувач.
Позиция (7): Вписват се имената на физическото лице, представляващо лицето, вписано
в позиция (5), в случай че има такова.
Позиция (8): Вписва се мястото, където
се извършва първата продажба на продукти
от риболов (пристанище, център за първа
продажба или друго).
Позиция (9): Вписват се външната маркировка и името на риболовния кораб, с който
е извършен уловът, обект на първа продажба.
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Позиция (10): Вписват се номерът и датата
на декларацията за произход (страницата
от риболовния дневник) на продуктите от
риболов, обект на продажбата.
Позиция (11): Вписват се номерът и датата
на документ за превоз или декларация за
приемане, в случай че има такива.
Позиция (12): Номерът и датата на договора
за продажба, в случай че такъв е сключен.
Пози ц и я (13): На и менова н ие т о и/и л и
трибуквеният код по ФАО на всеки вид риба
или друг воден организъм съгласно таблица
„Списък на видовете риба и други водни
организми, които се ловят в р. Дунав, Черно
и Средиземно море“.
Позиция (14): Посочва се мястото, където
е извършен уловът, като географска зона. В
случаите, когато уловът е от Черно море, се
посочва риболовната зона по FAO – 37.4.2
или по GFCM – 29.
Позиция (15): Отбелязва се начинът на
обработка на улова преди предаването или
разтоварването, като се попълва трибуквеният код съгласно колона 1 на таблица „Начин
на представяне на улова“.
Позиция (16): Посочва се размерната група
в съответствие с чл. 7 и чл. 8 от Регламент
(ЕО) № 2406/96 или приложение № 7 от Наредбата за условията и реда за осъществяване
на първа продажба на продукти от риболов.
Позици я (17): Посочва се категори ята
свежест в съответствие с чл. 4 и чл. 6 от
Регламент (ЕО) № 2406/96.
Позиция (18): Посочва се предназначението на продуктите от риболов (за продажба,
за преработка, за директна човешка консумация, за съхранение или друго).
Позиция (19): Вписват се теглото на всеки продукт от риболов по размерни групи
в килограми и броят екземпляри, когато е
приложимо.
Позиция (20): Вписват се теглото на всеки
продукт от риболов в килограми и броят екземпляри, когато е приложимо, за видовете
под минимално допустимия размер за улов
(МДРУ), определен в приложение № 2 към
чл. 38, ал. 1 от ЗРА, или под минималния референтен размер за опазване (МРРО), когато
такъв е определен в правото на Европейския
съюз и за които се прилага задължение за
разтоварване на целия улов съгласно чл. 15
от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
Позиция (21): Вписва се единичната цена
в левове за килограм от съответните продукти от риболов.
Позиция (22): Вписва се общата стойност.
Цената на продуктите от риболов, посочена
в документа за първа продажба, трябва да
съответства на цената, посочена във фактурата за продажбата, без включен ДДС.
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(Образец на дневник за първа продажба:
втора и трета страница)
Списък на видовете риба и други водни организми, които се ловят в р. Дунав, Черно
и Средиземно море
№ по
ред

Общоприети наименования
на български език

Научни наименования
на латински език

Трибуквен
FAO код

Сладководни риби
1.

Речна (балканска) пъстърва

Salmo trutta fario

TRS

2.

Дъгова пъстърва

Oncorhynchus mykiss

TRR

3.

Сивен

Salvelinus fontinalis

SVF

4.

Дунавска пъстърва

Hucho hucho

HUC

5.

Чудски сиг

Coregonus lavaretus

PLN

6.

Пелед

Coregonus peled

WHF

7.

Липан

Thymallus thymallus

TLV

8.

Щука

Esox lucius

FPI

9.

Речен кефал

Leuciscus cephalus

10.

Мъздруга

Leuciscus idus

FID

11.

Распер

Аspius aspius

ASU

12.

Лин

Tinca tinca

FTE

13.

Брияна (облез, уклей)

Chalcalburnus chalcoides

NUC

LUH

14.

Уклей

Alburnus alburnus

ALR

15.

Платика

Abramis brama

FBM

16.

Немски косат

Abramis sapa

17.

Чил косат

Abramis ballerus

18.

Морунаш

Vimba sp.

VIV

19.

Маришки морунаш (карабалък)

Vimba melanops

VIM

20.

Сабица

Pelecus cultratus

FSC

21.

Скобар

Chondrostoma nasus

HON

22.

Бяла мряна

Barbus barbus

PTB

FBR

23.

Черна (балканска) мряна

Barbus meridionalis petenyi

BUD

24.

Маришка мряна

Barbus cyclolepis

BBZ

25.

Шаран

Cyprinus carpio

FCP

26.

Златиста каракуда

Carassius carassius

FCC

27.

Сребриста каракуда

Carassius auratus gibelio

CGO

28.

Бял толстолоб

Hypophthalmichthys molitrix

SVC

29.

Пъстър толстолоб

Aristhichthys nobilis

BIC

30.

Бял амур

Ctenopharyingodon idella

FCG

31.

Черен амур

Mylopharyngodon piceus

BKC

32.

Буфало

Ictiobus spp.

BUF

33.

Сом

Sillurus glanis

SOM

34.

Канален (американски) сом

Ictalurus punctatus

ITP

35.

Михалца

Lota lota

FBU

36.

Бяла риба (сулка)

Sander lucioperca

FPP

37.

Речен костур

Perca fluviatilis

FPE

38.

Голяма вретенарка

Zingel zingel

ZIZ

39.

Чига

Acipenser ruthenus

APR
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Трибуквен
FAO код

Проходни риби
40.

Моруна

Huso huso

HUH

41.

Пъструга

Acipenser stellatus

APE

42.

Руска есетра

Acipenser guеldenstaedti

APG

43.

Европейска речна змиорка

Anguilla anguilla

ELE

44.

Карагьоз, дунавска скумрия

Caspialosa pontica/Alosa pontica

SHC

45.

Черноморска бодлива акула

Squalus acanthias

46.

Цаца (копърка, трицона, шпрот)

Sprattus sprattus sulinus

SPR

47.

Хамсия

Engraulis encrasicholus ponticus

ANE

48.

Зарган

Belone belone

GAR

49.

Черноморски меджид

Merlangius merlangus euxinus

WHG

50.

Мерлуза

Merluccius merluccius

HKE

Морски риби
DGS

51.

Морски кефал

Mugil cephalus

MUF

52.

Кефал пелингас

Mugil soiuy

MYZ

53.

Платерина

Liza aurata

MGA

54.

Илария

Liza saliens

LZS

55.

Атерина

Atherina spp.

SIL

56.

Лаврак

Dicentrarchus labrax/Morone labrax

BSS

57.

Лефер

Pomatomus saltatrix

58.

Сафрид

Trachurus mediterraneus ponticus

BLU
HMM

59.

Барбуня

Mullus barbatus ponticus

MUT

60.

Барбуня

Mullus surmuletus

MUR

61.

Черноморска скумрия

Scomber scombrus

MAC

62.

Паламуд

Sarda sarda

BON

63.

Попчета

Gobiidae

GPA

64.

Калкан

Scophthalmus maximus

TUR

65.

Писия

Platichthys flesus luscus

FLE

66.

Морски език

Solea solea

SOL

67.

Морска лисица

Raja clavata

RJC

68.

Морска котка

Dasyatis pastinaca

JDP

69.

Морски дявол

Lophius piscatorius

ANF

70.

Сардина

Sardina pilchardus

PIL

Други водни организми
71.

Голяма водна жаба

Rana ridibunda

FGI

72.

Обикновени скариди

Leander spp.

73.

Пясъчна скарида

Crangon sp.

CSH

74.

Езерен рак

Astacus leptodactylus

AYS

75.

Пагур

Eriphia spinifrons

EIK

76.

Обикновен (зелен) крив рак

Carcinus maenas

CRG

77.

Миди речни, седефки

Unio spp.

78.

Миди речни, беззъбки

Anodonta spp.

79.

Черна морска мида

Mytilus galloprovincialis

80.

Бяла пясъчна мида

Mya arenaria

CLS

81.

Рапан

Rapana spp.

RPN

MSM
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(Образец на дневник за първа продажба:
четвърта страница)
Начин на представяне на улова
3-буквен
код
1
FIL
FIS
FSB
FSP
GHT
GUG
GUH
GUL
GUS
GUT
HEA
HET
JAP
JAT
LAP
LVR
OTH
ROE
CBF
CLA
SAD
SAL
SGH
SGT
SUR
TAL
TAD
TNG
TUB
WHL
WNG

Начин на представяне

Начин на представяне (описание)

2

3
Отстраняване на главата, вътрешностите, костите и перФилета
ките. От всяка риба се получават две филета, които не са
свързани помежду си
Отстраняване на главата, вътрешностите, костите и кожата.
Филета без кожа
От всяка риба се получават две филета, които не са свързани помежду си
Филета с кожа и кости
Филета с кожа и кости
Филета без кожа и с кости
Филета без кожа и с кости
Изкормени, без глави и опашки Отстранени са вътрешностите, главата и опашката
Изкормени и без хриле
Отстранени са вътрешностите и хрилете
Изкормени и без глави
Отстранени са вътрешностите и главата
Изкормени, със запазен черен дроб Отстранени са вътрешностите с изключение на черния дроб
Изкормени, без глави и кожа
Отстранени са вътрешностите, главата и кожата
Изкормени
Отстранени са всички вътрешности
Без глава
Отстранена е главата
Без глава и опашка
Отстранени са главите и опашките
Напречно нарязване с отстраняване на всички части от
Японско нарязване
главата до опашката
Японско нарязване без опашки Японско нарязване с отстранена опашка
На парчета
Двойно филе с кожа, опашка и перки
Черен дроб
Само черен дроб
Други
Всеки друг начин на представяне
Хайвер(и)
Само хайвер(и)
Филе „пеперуда“ от треска
С отстранена глава, с кожа, опашка
Щипки
Само щипки
С отстранена глава, с кожа, с гръбнак, с опашка, осолена
Осолена и изсушена риба
и изсушена
Леко осолена риба в саламура Осолена
Осолени, изкормени и без глави Осолена
Изкормени и осолени
Отстранени са вътрешностите и рибата е осолена
Сурими
Сурими
Опашка
Само опашки
Без опашка
Опашките са отстранени
Език
Само език
Само туби
Само туби (калмари)
Цяла
Без преработка
Криле
Само криле

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 2
Документ за първа продажба на продукти от риболов № ………………
Продавач (1) .............................................................
ЕИК (2) .....................................................................
Имена/ЕИК/ЕГН на титуляря на документа
за придобито право за усвояване на ресурс от
риба и други водни организми или на капитана
на риболовния кораб (3)
........................................................................................
Представляван от (4) .............................................

Купувач (5) ................................................................
ЕИК (6) .....................................................................
Представляван от (7) .............................................
......................................................................................
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Място на продажбата (8) ...............................................................................................................................
Кораб: външна маркировка ................................................................ и име на риболовния кораб (9)
...............................................................................................................................................................................
Декларация за произход (номер и дата) (10) ............................................................................................

Декларация за приемане/Документ за превоз (номер и дата) (11) ....................................................
Номер и дата на договор за продажба (12) …………………………………………………………………………………………………
№

НаименоваМясто
НаРазние и/или
на улова чин на мерна
трибуквен като геопредгрупа
код по ФАО графска ставяне (16)
на вида (13) зона (14)
(15)

Категория
свежест
(17)

ПредТегло
Тегло(кг)/ Единич- Обща
назна- (кг)/брой
брой екна цена стойчение
екземземпляри
за кг
ност
(18)
пляри
под МДРУ/ (лв.) (21) (22)
(19)
МРРО (20)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Обща стойност:

Продавач: ……………………………………

Купувач: …………………………………

(подпис)

(подпис)

Дата на продажбата: ................................................................................................................................
Пристанище и дата на разтоварване: .....................................................................................................
Приложение № 3
към чл. 5, ал. 1
Декларация за приемане № ..............
Име на риболовния кораб, извършващ разтоварването (1) ...........................................................
Външна маркировка на риболовния кораб, извършващ разтоварването (2) ..............................
Имена на капитана на кораба (3) ......................................................................................................
Пристанище на разтоварване (4) .......................................................................................................
Дата на разтоварване (5) ....................................................................................................................
Адрес на мястото на складиране на продуктите (6) .....................................................................
Декларация за произход (номер и дата) (7) .....................................................................................
Документ за превоз (номер и дата) (8) ............................................................................................
№

Наименование и/
или трибуквен код
по ФАО на вида (9)

Място на улова Начин на Размерна Тегло (кг)/
Тегло (кг)/брой
като географска представя- група (12) брой екзем- екземпляри под
зона (10)
не (11)
пляри (13) МДРУ/МРРО (14)

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

Приемащ: ……………………………………
(подпис)

Собственик/упълномощено лице: …………………………………

Дата на предаването: ..................................

(подпис)
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Приложение № 4
към чл. 5, ал. 3
(Образец на дневник за декларации за приемане:
първа корица – лице)
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Дневник за декларации за приемане
№ …………………………………………
Дата на започване: ............... г.
Дата на приключване: ......... г.

............................

(подпис и печат)

............................

(подпис и печат)

(Образец на дневник за декларации за приемане:
първа корица – гръб)
Декларация за приемане се съставя в случаите, когато рибата или другите водни организми
са предназначени за по-късно пускане на пазара или за преработка.
Екземпляр от Декларация за приемане се изпраща в съответното териториално звено на ИАРА
в срок от 48 часа след приемането на продуктите от риболов.
Декларацията за приемане се съставя в четири екземпляра – по един за лицето, което предава
продуктите от риболов, лицето, което приема продуктите от риболов, организацията на производители по чл. 10, ал. 2 от ЗРА, в случай че лицето, което предава продуктите от риболов, членува
в такава организация, и за ИАРА.
(Образец на дневник за декларации за приемане:
първа страница)
Инструкции за попълване на декларация за приемане
Попълването на Декларация за приемане се извършва по позиции, както следва:
Позиция (1): Попълва се името на риболовния кораб, извършил разтоварването на продуктите
от риболов.
Позиция (2): Вписва се външната маркировка на риболовния кораб, с който е извършен уловът,
обект на приемане.
Позиция (3): Вписват се имената на капитана на кораба, извършил разтоварването на продуктите от риболов, обект на приемане.
Позиция (4): Вписва се пристанището, където е извършено разтоварването на продуктите от
риболов, обект на приемане.
Позиция (5): Вписва се датата, на която е извършено разтоварването на продуктите от риболов,
обект на приемане.
Позиция (6): Вписва се адрес на мястото на складиране на продуктите от риболов.
Позиция (7): Вписват се номерът и датата на Декларацията за произход (страницата от риболовния дневник) на продуктите от риболов.
Позиция (8): Вписват се номерът и датата на документа за превоз, в случай че има такъв.
Позиция (9): Вписва се наименованието и/или трибуквеният код по ФАО на вида, предмет на
приемане, съгласно таблица „Списък на видовете риба и други водни организми, които се ловят
в р. Дунав, Черно и Средиземно море“.
Позиция (10): Посочва се мястото, където е извършен уловът, като географска зона. В случаите,
когато уловът е от Черно море, се посочва риболовната зона по FAO – 37.4.2 или по GFCM – 29.
Позиция (11): Отбелязва се начинът на обработка на улова преди предаването или разтоварването,
като се попълва трибуквеният код съгласно колона 1 на таблица „Начин на представяне на улова“.
Позиция (12): Посочва се размерната група в съответствие с чл. 7 и чл. 8 от Регламент (ЕО)
№ 2406/96 или приложение № 7 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на първа
продажба на продукти от риболов.
Позиция (13): Вписва се теглото на всеки продукт от риболов в килограми по размерни групи
или брой екземпляри, когато е приложимо на съответните продукти от риболов.
Позиция (14): Вписва се теглото на всеки продукт от риболов, в килограми или брой екземпляри под минимално допустимия размер за улов, определен в приложение № 2 към чл. 38, ал. 1
от ЗРА или под минималния референтен размер за опазване, когато такъв е определен в правото
на Европейския съюз и за които се прилага задължение за разтоварване на целия улов съгласно
чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
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(Образец на дневник за декларации за приемане:
втора и трета страница)
Списък на видовете риба и други водни организми, които се ловят в р. Дунав,
Черно и Средиземно море
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Общоприети наименования
Научни наименования
на български език
на латински език
Сладководни риби
Речна (балканска) пъстърва
Salmo trutta fario
Дъгова пъстърва
Oncorhynchus mykiss
Сивен
Salvelinus fontinalis
Дунавска пъстърва
Hucho hucho
Чудски сиг
Coregonus lavaretus
Пелед
Coregonus peled
Липан
Thymallus thymallus
Щука
Esox lucius
Речен кефал
Leuciscus cephalus
Мъздруга
Leuciscus idus
Распер
Аspius aspius
Лин
Tinca tinca
Брияна (облез, уклей)
Chalcalburnus chalcoides
Уклей
Alburnus alburnus
Платика
Abramis brama
Немски косат
Abramis sapa
Чил косат
Abramis ballerus
Морунаш
Vimba sp.
Маришки морунаш (карабалък)
Vimba melanops
Сабица
Pelecus cultratus
Скобар
Chondrostoma nasus
Бяла мряна
Barbus barbus
Черна (балканска) мряна
Barbus meridionalis petenyi
Маришка мряна
Barbus cyclolepis
Шаран
Cyprinus carpio
Златиста каракуда
Carassius carassius
Сребриста каракуда
Carassius auratus gibelio
Бял толстолоб
Hypophthalmichthys molitrix
Пъстър толстолоб
Aristhichthys nobilis
Бял амур
Ctenopharyingodon idella
Черен амур
Mylopharyngodon piceus
Буфало
Ictiobus spp.
Сом
Sillurus glanis
Канален (американски) сом
Ictalurus punctatus
Михалца
Lota lota
Бяла риба (сулка)
Sander lucioperca
Речен костур
Perca fluviatilis
Голяма вретенарка
Zingel zingel
Чига
Acipenser ruthenus
Проходни риби
Моруна
Huso huso
Пъструга
Acipenser stellatus
Руска есетра
Acipenser guеldenstaedti
Европейска речна змиорка
Anguilla anguilla
Карагьоз, дунавска скумрия
Caspialosa pontica/Alosa pontica

Трибуквен
FAO код
TRS
TRR
SVF
HUC
PLN
WHF
TLV
FPI
LUH
FID
ASU
FTE
NUC
ALR
FBM
FBR
VIV
VIM
FSC
HON
PTB
BUD
BBZ
FCP
FCC
CGO
SVC
BIC
FCG
BKC
BUF
SOM
ITP
FBU
FPP
FPE
ZIZ
APR
HUH
APE
APG
ELE
SHC
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№ по
ред
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

ДЪРЖАВЕН
Общоприети наименования
на български език

ВЕСТНИК
Научни наименования
на латински език

С Т Р. 3 5
Трибуквен
FAO код

Морски риби
Черноморска бодлива акула
Squalus acanthias
Цаца (копърка, трицона, шпрот)
Sprattus sprattus sulinus
Хамсия
Engraulis encrasicholus ponticus
Зарган
Belone belone
Черноморски меджид
Merlangius merlangus euxinus
Мерлуза
Merluccius merluccius
Морски кефал
Mugil cephalus
Кефал пелингас
Mugil soiuy
Платерина
Liza aurata
Илария
Liza saliens
Атерина
Atherina spp.
Лаврак
Dicentrarchus labrax/Morone labrax
Лефер
Pomatomus saltatrix
Сафрид
Trachurus mediterraneus ponticus
Барбуня
Mullus barbatus ponticus
Барбуня
Mullus surmuletus
Черноморска скумрия
Scomber scombrus
Паламуд
Sarda sarda
Попчета
Gobiidae
Калкан
Scophthalmus maximus
Писия
Platichthys flesus luscus
Морски език
Solea solea
Морска лисица
Raja clavata
Морска котка
Dasyatis pastinaca
Морски дявол
Lophius piscatorius
Сардина
Sardina pilchardus
Други водни организми
Голяма водна жаба
Rana ridibunda
Обикновени скариди
Leander spp.
Пясъчна скарида
Crangon sp.
Езерен рак
Astacus leptodactylus
Пагур
Eriphia spinifrons
Обикновен (зелен) крив рак
Carcinus maenas
Миди речни, седефки
Unio spp.
Миди речни, беззъбки
Anodonta spp.
Черна морска мида
Mytilus galloprovincialis
Бяла пясъчна мида
Mya arenaria
Рапан
Rapana spp.

DGS
SPR
ANE
GAR
WHG
HKE
MUF
MYZ
MGA
LZS
SIL
BSS
BLU
HMM
MUT
MUR
MAC
BON
GPA
TUR
FLE
SOL
RJC
JDP
ANF
PIL
FGI
CSH
AYS
EIK
CRG

MSM
CLS
RPN

(Образец на дневник за декларации за приемане:
четвърта страница)
Начин на представяне на улова
3-буквен
код
1

Начин на представяне

Начин на представяне (описание)

2

3
Отстраняване на главата, вътрешностите, костите и
перките. От всяка риба се получават две филета, които
не са свързани помежду си
Отстраняване на главата, вътрешностите, костите и
кожата. От всяка риба се получават две филета, които
не са свързани помежду си

FIL

Филета

FIS

Филета без кожа

С Т Р.
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3-буквен
код
1
FSB
FSP
GHT
GUG
GUH
GUL
GUS
GUT
HEA
HET
JAP
JAT
LAP
LVR
OTH
ROE
CBF
CLA
SAD
SAL
SGH
SGT
SUR
TAL
TAD
TNG
TUB
WHL
WNG

ДЪРЖАВЕН
Начин на представяне

ВЕСТНИК
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Начин на представяне (описание)

2
Филета с кожа и кости
Филета без кожа и с кости
Изкормени без глави и опашки
Изкормени и без хриле
Изкормени и без глави

3
Филета с кожа и кости
Филета без кожа и с кости
Отстранени са вътрешностите, главата и опашката
Отстранени са вътрешностите и хрилете
Отстранени са вътрешностите и главата
Отстранени са вътрешностите с изключение на черИзкормени със запазен черен дроб
ния дроб
Изкормени без глави и кожа
Отстранени са вътрешностите, главата и кожата
Изкормени
Отстранени са всички вътрешности
Без глава
Отстранена е главата
Без глава и опашка
Отстранени са главите и опашките
Напречно нарязване с отстраняване на всички части
Японско нарязване
от главата до опашката
Японско нарязване без опашки
Японско нарязване с отстранена опашка
На парчета
Двойно филе, с кожа, опашка и перки
Черен дроб
Само черен дроб
Други
Всеки друг начин на представяне
Хайвер(и)
Само хайвер(и)
Филе „пеперуда“ от треска
С отстранена глава, с кожа, опашка
Щипки
Само щипки
С отстранена глава, с кожа, с гръбнак, с опашка,
Осолена и изсушена риба
осолена и изсушена
Леко осолена риба в саламура
Осолена
Осолени, изкормени и без глави
Осолена
Изкормени и осолени
Отстранени са вътрешностите и рибата е осолена
Сурими
Сурими
Опашка
Само опашки
Без опашка
Опашките са отстранени
Език
Само език
Само туби
Само туби (калмари)
Цяла
Без преработка
Криле
Само криле

Документ за превоз № .......

Приложение № 5
към чл. 6, ал. 1

Име и външна маркировка на кораба/място на
внос (1) ......................................................................
Място и дата на товарене (2) ..............................

Адрес на мястото на доставката (5) ................

Регистрационен номер на превозното средство (3):

Декларация за произход (номер и дата) (8)

......................................................................................
......................................................................................

Име и адрес на доставчика (4)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование и/или
трибуквен код по ФАО
на вида (9)

Място на улова
като географска
зона (10)

......................................................................................
Получател (име и адрес) (6) ................................
ЕИК на получателя (7): ........................................
......................................................................................

Начин на пред- Тегло (кг)/брой
ставяне (11)
екземпляри (12)

Тегло (кг)/брой
екземпляри под
МДРУ/МРРО (13)

БРОЙ 103
№

ДЪРЖАВЕН

Наименование и/или
трибуквен код по ФАО
на вида (9)

Място на улова
като географска
зона (10)

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

Начин на пред- Тегло (кг)/брой
ставяне (11)
екземпляри (12)

Тегло (кг)/брой
екземпляри под
МДРУ/МРРО (13)

8.
9.
10.
11.
Общо количество (кг)

Дата: ………………………………

Превозвач: …………………………………
(подпис)

Приложение № 6
към чл. 6, ал. 6
(Образец на дневник за документ за превоз:
първа корица – лице)
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
Дневник на документ за превоз
№ …………………………………………
Дата на започване: ............... г.
(подпис)

Дата на приключване: ......... г.
(подпис)

............................

(подпис и печат)

............................

(подпис и печат)

(Образец на дневник за документ за превоз:
първа корица – гръб)
Инструкции за попълване на документ за превоз
Документът за превоз се съставя за продукти от риболов, разтоварени от риболовен кораб,
непреработени или след преработка на кораба или внесени в страната, за които не е съставен
документ за първа продажба или декларация за приемане и които ще бъдат превозвани на
място, различно от мястото на разтоварване.
Документ за превоз не се съставя, ако рибата или другите водни организми се транспортират
в рамките на пристанищната зона или на разстояние не повече от 20 километра от нея.
При превоз на продукти от риболов, които не са преминали първа продажба, те се придружават от декларация за произход и документ за превоз, а когато са преминали първа продажба – и от документ за първа продажба.
Документът за превоз се съставя в четири екземпляра – по един за лицето, което предава
продуктите от риболов, превозвача, организацията на производители по чл. 10, ал. 2 от ЗРА,
в случай че лицето, което предава продуктите от риболов, членува в такава организация, и за
ИАРА.
(Образец на дневник за документ за превоз:
първа страница)
Инструкции за попълване на документ за превоз
Попълването на Документа за превоз се извършва по позиции, както следва:
Позиция (1): Попълват се името и външната маркировка на риболовния кораб, извършил
разтоварването на продуктите от риболов или мястото на внос на продуктите от риболов (ако
е приложимо).
Позиция (2): Вписват се мястото и датата на товарене на продуктите от риболов.
Позиция (3): Вписва се регистрационният номер на превозното средство.
Позиция (4): Име и адрес на доставчика.
Позиция (5): Вписва се информация за мястото на доставка на превозваните продукти от
риболов.
Позиция (6): Вписват се името и адресът на получателя на превозваните продукти от риболов.
Позиция (7): Вписва се ЕИК на получателя на превозваните продукти от риболов, ако е
приложимо.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Позиция (8): Вписват се номерът и датата на декларацията за произход (страницата от риболовния дневник) на продуктите от риболов.
Позиция (9): Вписва се името или трибуквеният код по ФАО на вида риба или друг воден
организъм, предмет на приемане, съгласно таблица „Списък на видовете риба и други водни
организми, които се ловят в р. Дунав, Черно и Средиземно море“.
Позиция (10): Посочва се мястото, където е извършен уловът, като географска зона. В случаите,
когато уловът е от Черно море, се посочва риболовната зона по FAO – 37.4.2 или по GFCM – 29.
Позиция (11): Отбелязва се начинът на обработка на улова преди предаването или разтоварването, като се попълва трибуквеният код съгласно колона 1 на таблица „Начин на представяне
на улова“.
Позиция (12): Вписват се теглото на всеки продукт от риболов по размерни групи в килограми и броят екземпляри, когато е приложимо.
Позиция (13): Вписват се теглото на всеки продукт от риболов в килограми и броят екземпляри, когато е приложимо, под минимално допустимия размер за улов (МДРУ), определен в
приложение № 2 към чл. 38, ал. 1 от ЗРА или под минималния референтен размер за опазване
(МРРО), когато такъв е определен в правото на Европейския съюз и за които се прилага задължение за разтоварване на целия улов съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.
На последния ред в таблицата се вписва общото количество на превозваните продукти от
риболов в килограми.
(Образец на дневник за документ за превоз:
втора и трета страница)
Списък на видовете риба и други водни организми, които се ловят в р. Дунав,
Черно и Средиземно море
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Общоприети наименования
Научни наименования
на български език
на латински език
Сладководни риби
Речна (балканска) пъстърва
Salmo trutta fario
Дъгова пъстърва
Oncorhynchus mykiss
Сивен
Salvelinus fontinalis
Дунавска пъстърва
Hucho hucho
Чудски сиг
Coregonus lavaretus
Пелед
Coregonus peled
Липан
Thymallus thymallus
Щука
Esox lucius
Речен кефал
Leuciscus cephalus
Мъздруга
Leuciscus idus
Распер
Аspius aspius
Лин
Tinca tinca
Брияна (облез, уклей)
Chalcalburnus chalcoides
Уклей
Alburnus alburnus
Платика
Abramis brama
Немски косат
Abramis sapa
Чил косат
Abramis ballerus
Морунаш
Vimba sp.
Маришки морунаш (карабалък)
Vimba melanops
Сабица
Pelecus cultratus
Скобар
Chondrostoma nasus
Бяла мряна
Barbus barbus
Черна (балканска) мряна
Barbus meridionalis petenyi
Маришка мряна
Barbus cyclolepis
Шаран
Cyprinus carpio
Златиста каракуда
Carassius carassius
Сребриста каракуда
Carassius auratus gibelio
Бял толстолоб
Hypophthalmichthys molitrix

Трибуквен
FAO код
TRS
TRR
SVF
HUC
PLN
WHF
TLV
FPI
LUH
FID
ASU
FTE
NUC
ALR
FBM
FBR
VIV
VIM
FSC
HON
PTB
BUD
BBZ
FCP
FCC
CGO
SVC

БРОЙ 103
№ по
ред
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Общоприети наименования
Научни наименования
на български език
на латински език
Пъстър толстолоб
Aristhichthys nobilis
Бял амур
Ctenopharyingodon idella
Черен амур
Mylopharyngodon piceus
Буфало
Ictiobus spp.
Сом
Sillurus glanis
Канален (американски) сом
Ictalurus punctatus
Михалца
Lota lota
Бяла риба (сулка)
Sander lucioperca
Речен костур
Perca fluviatilis
Голяма вретенарка
Zingel zingel
Чига
Acipenser ruthenus
Проходни риби
Моруна
Huso huso
Пъструга
Acipenser stellatus
Руска есетра
Acipenser guеldenstaedti
Европейска речна змиорка
Anguilla anguilla
Карагьоз, дунавска скумрия
Caspialosa pontica/Alosa pontica
Морски риби
Черноморска бодлива акула
Squalus acanthias
Цаца (копърка, трицона, шпрот)
Sprattus sprattus sulinus
Хамсия
Engraulis encrasicholus ponticus
Зарган
Belone belone
Черноморски меджид
Merlangius merlangus euxinus
Мерлуза
Merluccius merluccius
Морски кефал
Mugil cephalus
Кефал пелингас
Mugil soiuy
Платерина
Liza aurata
Илария
Liza saliens
Атерина
Atherina spp.
Лаврак
Dicentrarchus labrax/Morone labrax
Лефер
Pomatomus saltatrix
Сафрид
Trachurus mediterraneus ponticus
Барбуня
Mullus barbatus ponticus
Барбуня
Mullus surmuletus
Черноморска скумрия
Scomber scombrus
Паламуд
Sarda sarda
Попчета
Gobiidae
Калкан
Scophthalmus maximus
Писия
Platichthys flesus luscus
Морски език
Solea solea
Морска лисица
Raja clavata
Морска котка
Dasyatis pastinaca
Морски дявол
Lophius piscatorius
Сардина
Sardina pilchardus
Други водни организми
Голяма водна жаба
Rana ridibunda
Обикновени скариди
Leander spp.
Пясъчна скарида
Crangon sp.
Езерен рак
Astacus leptodactylus

С Т Р. 3 9
Трибуквен
FAO код
BIC
FCG
BKC
BUF
SOM
ITP
FBU
FPP
FPE
ZIZ
APR
HUH
APE
APG
ELE
SHC
DGS
SPR
ANE
GAR
WHG
HKE
MUF
MYZ
MGA
LZS
SIL
BSS
BLU
HMM
MUT
MUR
MAC
BON
GPA
TUR
FLE
SOL
RJC
JDP
ANF
PIL
FGI
CSH
AYS

С Т Р.
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№ по
ред
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

ДЪРЖАВЕН
Общоприети наименования
на български език

Пагур
Обикновен (зелен) крив рак
Миди речни, седефки
Миди речни, беззъбки
Черна морска мида
Бяла пясъчна мида
Рапан

ВЕСТНИК
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Научни наименования
на латински език
Eriphia spinifrons
Carcinus maenas
Unio spp.
Anodonta spp.
Mytilus galloprovincialis
Mya arenaria
Rapana spp.

Трибуквен
FAO код
EIK
CRG

MSM
CLS
RPN

(Образец на дневник за документ за превоз:
четвърта страница)
Начин на представяне на улова
3-буквен
код

Начин на представяне

Начин на представяне (описание)

1

2

3

FIL

Филета

Отстраняване на главата, вътрешностите, костите
и перките. От всяка риба се получават две филета,
които не са свързани помежду си

FIS

Филета без кожа

Отстраняване на главата, вътрешностите, костите и
кожата. От всяка риба се получават две филета, които
не са свързани помежду си

FSB

Филета с кожа и кости

Филета с кожа и кости

FSP

Филета без кожа и с кости

Филета без кожа и с кости

GHT

Изкормени без глави и опашки

Отстранени са вътрешностите, главата и опашката

GUG

Изкормени и без хриле

Отстранени са вътрешностите и хрилете

GUH

Изкормени и без глави

Отстранени са вътрешностите и главата

GUL

Изкормени със запазен черен дроб

Отстранени са вътрешностите с изключение на черния дроб

GUS

Изкормени без глави и кожа

Отстранени са вътрешностите, главата и кожата

GUT

Изкормени

Отстранени са всички вътрешности

HEA

Без глава

Отстранена е главата

HET

Без глава и опашка

Отстранени са главите и опашките

JAP

Японско нарязване

Напречно нарязване с отстраняване на всички части
от главата до опашката

JAT

Японско нарязване без опашки

Японско нарязване с отстранена опашка

LAP

На парчета

Двойно филе, с кожа, опашка и перки

LVR

Черен дроб

Само черен дроб

OTH

Други

Всеки друг начин на представяне

ROE

Хайвер(и)

Само хайвер(и)

CBF

Филе „пеперуда“ от треска

С отстранена глава, с кожа, опашка

CLA

Щипки

Само щипки

SAD

Осолена и изсушена риба

С отстранена глава, с кожа, с гръбнак, с опашка,
осолена и изсушена

SAL

Леко осолена риба в саламура

Осолена

SGH

Осолени, изкормени и без глави

Осолена

SGT

Изкормени и осолени

Отстранени са вътрешностите и рибата е осолена

SUR

Сурими

Сурими

TAL

Опашка

Само опашки

TAD

Без опашка

Опашките са отстранени

TNG

Език

Само език
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2

3

TUB

Само туби

Само туби (калмари)

WHL

Цяла

Без преработка

WNG

Криле

Само криле

Приложение № 7
към чл. 16
Регион

Минимален размер
за улов, см

4

5

6

Черно море

8

Черно море

8

Черно море

12

Черно море

20

Черно море

25

Размер

1

2

Хамсия
(Engraulis encrasicholus
ponticus)

1

0,014 и повече

2

от 0,010 до 0,014 от 71 до 100

3

от 0,007 до 0,010 от 101 до 140

Черноморски меджид
(Merlangius merlangus
euxinus)

1

0,10 и повече

10 или по-малко

2

от 0,05 до 0,10

от 11 до 20

3

от 0,03 до 0,05

от 21 до 33

Сафрид
(Trachurus mediterraneus
ponticus)

1

0,05 и повече

20 или по-малко

2

0,03 – 0,05

от 21 до 33

Писия
(Platichthys flesus luscus)

1

повече от 0,3

2

от 0,2 до 0,3 вкл.

1

1 и повече

2

от 0,5 до 1

3

от 0,2 до 0,5

4

от 0,1 до 0,2

Морски кефал
(Mugil cephalus)

Кг/риба

Бр. в 1 кг

Вид

3

70 или по-малко

Приложение № 8
към чл. 18, ал. 1
Пелагични видове риби

Количество, предлагано
за продажба (тона)

Минимално тегло,
взето за проба (кг)

Херинга (Clupea harengus),

Под 5

8

Сардина (Sardina pilchardus),

5 или повече,
но по-малко от 15

20

Ск у мри я (от видовете Scomber scombrus, Scomber 15 или повече,
japonicus),
но по-малко от 40
Цаца (копърка, трицона, шпрот) (Sprattus sprattus sulinus), 40 или повече,
но по-малко от 60
Сафрид (Trachurus spp.),
60 или повече,
Хамсия (Engraulis spp.),
но по-малко от 80
Смарид (Spicara smaris).

40
60
80

80 или повече,
но по-малко от 100

100

100 или повече

120

7484

МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.10.2019 г. за критериите, условията
и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица (ДВ, бр. 88 от 2019 г.)
§ 1. В § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби след думата „психолози“ се поставя запетая и
се добавя „преводачи на жестов език“.
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 1, чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 15 и § 1, т. 4 таблица 6. „Паралимпийски игри“ се изменя така:
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„6. Паралимпийски игри
Класиране
Размер в левове

I
място
160 000

II
място
128 000

III
място
96 000

IV
място
25 600

V
място
19 200

VI
място
12 800

VII
място
9 600

VIII
място
6 400

“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.01.2022 г.
7434

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № 40 от
14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
(обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 12
и 67 от 2007 г., бр. 16 от 2010 г.; попр., бр. 18
от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 87 от 2013 г.; доп., бр. 76 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 76 от 2017 г.; попр., бр. 77 от 2017 г.;
изм. и доп., бр. 33 от 2018 г., бр. 81 от 2018 г.;
изм., бр. 76 от 2019 г.)
§ 1. В § 5 от преходните и заключителните
разпоредби числото „2019“ се заменя с „2021“.
Допълнителна разпоредба
§ 2. Наредбата въвеж да изиск ва н и я та
относно превозите на товари по шосе на
Делегирана директива (ЕС) 2020/1833 на Комисията от 2 октомври 2020 г. за изменение
на приложенията към Директива 2008/68/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета с
оглед адаптирането към научно-техническия
прогрес (OB, L 408, 4.12.2020 г.).
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Христо Алексиев
Министър на вътрешните работи:
Бойко Рашков
Министър на околната среда и водите:
Асен Личев
7506

Министър:
Андрей Кузманов

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № КОВ-04-02-351 от 15.08.2013 г.
за условията и реда за съгласуване на заявленията за издаване на визи (ДВ, бр. 90 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 1, в наименованието на глава
трета и в чл. 7, ал. 1 думата „задгранични“ се
заменя с „дипломатически и консулски“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „с ДАНС“ и „съвместно“
се заличават.
2. В ал. 3 думите „чл. 1, т. 1 и 2“ се заменят
с „чл. 1, т. 1, 2 и 4“.
3. В ал. 4 думите „Система за визов контрол
(СВК)“ се заменят с „Националната визова
информационна система (НВИС)“, а абревиатурата „СВК“ се заменя с „НВИС“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и думата
„задгранични“ се заменя с „дипломатически
и консулски“.
2. Създават се ал. 2 – 6:
„(2) Заявленията по ал. 1 се проверяват
и във Визовата информационна система на
Европейския съюз, като се правят справки в
режим само за четене за целите на:
1. разглеждането на заявления за визи за
краткосрочно пребиваване;
2. вземането на решения по тези заявления,
включително решението дали да се анулира,
отмени, удължи или съкрати срокът на валидност на визите.
(3) За целите, определени в ал. 2, на компетентния за издаването на визи орган се предоставя достъп за търсене по един или няколко
от следните видове данни:
1. номер на заявлението;
2. фамилно име, собствено(и) име(имена);
дата на раждане, гражданство(а); пол;
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3. вид и номер на документа за пътуване;
трибуквен код на държавата, издала документа
за пътуване, и дата, на която изтича срокът на
валидност на документа за пътуване;
4. пръстови отпечатъци;
5. номер на визов стикер и дата на издаване
на всяка една издадена по-рано виза.
(4) Заявленията по ал. 1 се проверяват и в
Системата за влизане/излизане (СВИ) на Европейския съюз, като се правят справки пряко
чрез ВИС в режим само за четене за целите на:
1. разглеждането на заявления за визи за
краткосрочно пребиваване;
2. вземането на решения по тези заявления,
включително решението дали да се анулира,
отмени, удължи или съкрати срокът на валидност на визите.
(5) За целите, определени в ал. 4, на компетентния за издаването на визи орган се предоставя достъп за търсене по един или няколко
от следните видове данни:
1. фамилно име; собствено(и) име(имена);
дата на раждане; гражданство на една или
повече държави; пол;
2. вид и номер на документа или документите за пътуване и трибуквен код на държавата,
издала документа или документите за пътуване;
3. датата, на която изтича срокът на валидност на документа или документите за пътуване;
4. номер на стикера на визата за краткосрочно пребиваване, включително трибуквен код
на издаващата държава членка, вид на визата
за краткосрочно пребиваване, датата, на която
изтича максималният срок на престоя, разрешен
с визата за краткосрочно пребиваване, като този
срок се актуализира при всяко влизане, и ако
е приложимо – датата на изтичане на валидността на визата за краткосрочно пребиваване;
5. данните за пръстови отпечатъци или данните за пръстови отпечатъци в комбинация с
портретната снимка.
(6) Визовите органи извършват справки в
СВИ относно:
1. данните в личното досие на гражданина
на трета страна и записите за влизане/излизане,
както и записите за отказ за влизане, свързани
с това лично досие;
2. установяване на максималния оставащ
срок на разрешен престой чрез автоматичния
калкулатор на СВИ, в случай че лицето вече
е пребивавало на територията на Европейския
съюз за период от 90 дни в рамките на последните 180 дни;
3. разглеждането и вземането на решения
във връзка с нови заявления за издаване на
виза с цел да се определи максималният срок
на разрешен престой.“
§ 4. В чл. 8 и 16 абревиатурата „СВК“ се
заменя с „НВИС“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „чл. 9, ал. 2“ се добавя „и ако е налице някое от основанията за
отказ по чл. 10, ал. 1 от Закона за чужденците
в Република България“.
2. В ал. 3 думите „са налице другите необходими условия“ се заменят с „има положи-
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телно становище на визовите органи, че не са
налице основанията по чл. 10, ал. 1 от Закона
за чужденците в Република България“.
§ 6. В чл. 18 думите „писмено уведомява
ДАНС с цел изготвяне на съвместно становище“ се заменят с „предоставя постъпилите
заявления за издаване на визи по чл. 1, т. 4
на ДАНС“.
§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Миграция“ – МВР, и ДАНС
в срок до 30 работни дни след постъпване на
заявлението за издаване на виза за дългосрочно
пребиваване по чл. 30, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, приета с ПМС № 198
от 2011 г. (ДВ, бр. 55 от 2011 г.), предоставят
становищата си на ДКО.“
2. В ал. 2 след абревиатурите „ДМ – МВР“
се добавя „и ДАНС“, а думите „предоставя
съвместното становище“ се заменят с „предоставят становища“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 30, ал. 4 от Наредбата
за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, когато заявлението
за виза е подадено на основание чл. 24и, 24к,
33к и 33п от Закона за чужденците в Република България, решението за издаване на виза
се взема в срок от 20 календарни дни след
съгласуване само с ДАНС.“
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1 и се изменя
така:
„(1) Консулските длъжностни лица издават
или отказват издаване на виза за дългосрочно
пребиваване след разрешение от ДКО и след
получаване на становища на ДМ – МВР, и
ДАНС.“
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) ДМ – МВР, и ДАНС предоставят становищата си по електронен път в НВИС в
случаите, когато нямат възражения по издаването на визи по чл. 15, ал. 1 от Закона за
чужденците в Република България. В случай
на отрицателно становище от ДМ – МВР, и/
или от ДАНС същото се изпраща на хартиен
носител до ДКО.
(3) При наличие на отрицателно становище
по чл. 19 от ДМ – МВР, и/или от ДАНС и ако
е налице някое от основанията по чл. 10, ал. 1
от Закона за чужденците в Република България,
визовите органи отказват издаването на визата.
(4) Ако няма отрицателни становища по
чл. 19 и има положително становище на визовите органи, че не са налице основанията по чл. 10,
ал. 1 от Закона за чужденците в Република
България, издаването на визата се разрешава.“
Заключителна разпоредба
§ 9. Параграф 3 относно чл. 5, ал. 4 – 6 се
прилага от датата, определена от Европейската
комисия съгласно чл. 66, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент
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и на Съвета от 30 ноември 2017 г. за създаване
на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел
регистриране на данните относно влизането и
излизането и данните относно отказа за влизане
на граждани на трети страни, преминаващи
външните граници на държавите членки, за
определяне на условията за достъп до СВИ за
целите на правоприлагането и за изменение на
Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС)
№ 1077/2011 (OB, L 327, 9.12.2017 г., стр. 20 – 82).
Министър на външните работи:
Светлан Стоев
Министър на вътрешните работи:
Бойко Рашков
Председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“:
Пламен Тончев
7559

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН
И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
БЪЛГАРСКИ
ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ИНСТРУКЦИЯ № РД-04-5
от 30 ноември 2021 г.

за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието по Закона за административното регулиране на икономическите
дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен
произход между органите на Министерството на
икономиката, Министерството на вътрешните
работи, Националната агенция за приходите,
Агенция „Митници“, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор и Българския институт по метрология
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази инструкция се регламентират
редът и начинът за осъществяване на взаимодействие между Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи,
Националната агенция за приходите, Агенция
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„Митници“, Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор и
Българския институт по метрология, наричани
по-нататък „ведомствата“, за извършване на
съвместни проверки и обмен на информация
във връзка с прилагането на Закона за административното регулиране на икономическите
дейности, свързани с нефт и продукти от
нефтен произход (ЗАРИДСНПНП).
Чл. 2. Всички действия, предприети в изпълнение на тази инструкция, се осъществяват
при спазване на разпоредбите на съответните
закони, регламентиращи условията и реда
за събиране, съхраняване, използване и разкриване на сведения, представляващи лични
данни, данъчна и осигурителна информация
или друга защитена от закон информация.
Чл. 3. (1) Кореспонденцията между ведомствата, свързана с изпълнение на настоящата
инструкция, се осъществява чрез Средата за
електронен обмен на съобщения (СЕОС),
освен в случаите, когато със закон е определено друго.
(2) Изп ращането на док у мен т и, свър зани с административни производства по
ЗАРИДСНПНП, се извършва на официалните
пощенски и/или електронен адрес на съответното ведомство.
(3) В случай на необходимост ведомствата
могат да изискват помежду си предоставянето
на документи и/или информация на хартиен
носител, включително заверени копия на
оригинални документи.
(4) При искане по ал. 3 ведомството, към
което е отправено искането, в срок до 7 работни дни от неговото получаване предоставя
съответните документи и/или информация на
адреса по ал. 2.
Г л а в а

в т о р а

ОБХВАТ И ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Чл. 4. Взаимодействието между ведомствата по тази инструкция се организира на
функционален и/или териториален принцип
съобразно компетенциите и правомощията им.
Чл. 5. Взаимодействието обхваща:
1. обмен на информация и документи,
необходими за изпълнение функциите на
ведомствата по ЗАРИДСНПНП;
2. извършване на съвместни проверки за
осъществяване на контрол по спазване изискванията на ЗАРИДСНПНП;
3. провеждане на съвместни обучения/
семинари;
4. разработване, тестване и внедряване на
програмни продукти, обезпечаващи съвместните действия/проверки;
5. обмен на становища във връзка с прилагането на нормативни разпоредби и оказване на
експертна помощ съобразно компетентността
на ведомствата;
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6. обмен на анализи от взаимен интерес;
7. дейности по изземване, отнемане, съхранение, оценка и продажби на отнето или
изоставено в полза на държавата имущество;
8. други дейности, когато са необходими за
изпълнение на законови правомощия.
Чл. 6. Взаимодействието се осъществява
чрез:
1. определени лица за контакт във всяко
ведомство;
2. участие в съвместни екипи;
3. обмен на информация;
4. други законови средства.
Г л а в а

т р е т а

РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
Чл. 7. Общото ръководство на организацията по взаимодействието меж ду ведомствата се осъществява от ръководителите на
съответните ведомства или оправомощени
от тях лица в съответствие с действащото
законодателство.
Чл. 8. (1) Организацията и координацията
на взаимодействието меж ду ведомствата се
осъществяват от ръководителя на ведомството, инициирало съвместната проверка
(ВИСП), или от определени от него длъжностни лица.
(2) Когато в проверките участват само ведомства, представени в Междуведомствения
координационен център за противодействие
на контрабандата и контрол на движението
на рискови стоки и товари (МКЦПККДРСТ),
дейностите по ал. 1 може да се извършат по
ред и начин, регламентирани в Правилата
за дейността и организацията на работа на
МКЦПКК ДРСТ.
Чл. 9. За подпомагане на координацията
и управлението на взаимодействието лицата
по чл. 7 определят лица за контакт, за които
се информират взаимно писмено.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ
НА СЪВМЕСТНИ ПРОВЕРКИ
Чл. 10. (1) За изпълнение на функциите по
ЗАРИДСНПНП по искане на ВИСП ведомствата предоставят исканата информация, с
която разполагат за съответното подлежащо
на проверка по закона лице или група лица, с
изключение на публичната информация и на
защитената от закон, освен ако съответният
орган няма право на достъп до конкретната
информация.
(2) Съвместните проверки се извършват от
длъжностни лица, определени със заповед от
ръководителя на всяко едно от ведомствата.
(3) Съвместните проверки се организират от ВИСП чрез писмено искане до едно
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или няколко от останалите ведомства. В
ис к а не т о с е п р едо с т а в я т не о бход и м и т е
данни за физическото/юридическото лице/
група лица, местонахождението на обектите,
предложение за дата/и за извършване на
проверките, необходимостта от участие на
други институции и други данни, необходими
за организацията.
(4) В 3-дневен срок от полу чаване на
писменото искане съответното ведомство
писмено потвърждава или отказва участието
си в съвместните проверки. При потвърждаване се определя и лице/лица, които да
вземат участие в тях. Мястото и времето за
извършване на проверките се уточняват в
оперативен порядък.
(5) Извършен и т е с ъвмес т н и п роверк и
с е док у мен т и рат с ъ о бра зно вът р еш н и т е
правила, инструкции и/или процедури на
всяко от ведомствата. Копия от съставените
документи се предоставят след искане по
реда на чл. 3, ал. 3 и 4.
(6) При извършване на съвместни проверки и успоредна компетентност на участващите в тях ведомства актовете за установяване
на административни нарушения (АУАН) и
заповедите по чл. 28 от ЗАРИДСНПНП се
съставят/издават от длъжностните лица на
ВИСП.
(7) Когато съвместната проверка по ал. 6
изисква проверка на доказателства, съхранявани/обработвани преимуществено в едно от
ведомствата по чл. 1, АУАН/заповедите по
чл. 28 от ЗАРИДСНПНП се съставят/издават
от длъжностните лица на това ведомство.
(8) Разходите, свързани с осъществяване
на съвместната проверка, са за сметка на
всяко от участващите ведомства.
(9) Ведомствата, съставили АУАН/издали
заповеди по чл. 28, ал. 2 от ЗАРИДСНПНП,
предприемат всички необходими мерки за
съхранение и опазване на вещите, подлежащи на отнемане в полза на държавата и/
или иззети в хода на проверките.
(10) След влизане в сила на наказателното
постановление, с което:
1. е постановено отнемане в полза на
държавата, към постановлението се прилагат относимите документи (експертизи/
лаборат орн и изс лед ва н и я, док у мен т и за
собственост, документи във връзка с обезпечаването и пазенето и др.) и се изпращат
в Централното управление на Националната
агенция за приходите за изпълнение;
2. е наложена имуществена санкция или
глоба, данните за акта, публичното вземане
и длъжника се предявяват от взискателя
по електронен път на основание чл. 220 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
за изпълнение от публичен изпълнител при
Националната агенция за приходите.
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Г л а в а

п е т а

РЕД ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ПО
ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ МЕЖДУ ВЕДОМСТВАТА
Чл. 11. По искане на някое от ведомствата по чл. 1 за нуждите на общата и/или
индивидуалната оценка на риска на лицата,
задължени по ЗАРИДСНПНП, останалите
ведомства му предоставят информация по
реда на чл. 3, ал. 1 за съставените/издадените актове за установяване на административни нарушения, заповеди по чл. 28 от
ЗАРИДСНПНП и наказателни постановления
по ЗАРИДСНПНП.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция „успоредна компетентност“ е компетентността
на ведомс т вата по ч л. 1 за на ла га не на
принудителна административна мярка по
чл. 28 от ЗАРИДСНПНП, както и когато
установяване на едно и също нарушение по
ЗА РИДСНПНП е от компетентност та на
повече от едно от ведомствата.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Настоящата инструкция се издава на
основание чл. 26, ал. 4 от ЗАРИДСНПНП.
§ 3. (1) В 10-дневен срок от влизането
в сила на инст ру к ци ята лицата по чл. 7
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писмено си съобщават лицата за контакт
по чл. 9.
(2) В срок до 3 работни дни от настъпила промяна в предоставена информация по
ал. 1 съответната страна писмено уведомява
останалите ведомства по чл. 1.
§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на икономиката:
Даниела Везиева
Министър на вътрешните работи:
Бойко Рашков
Изпълнителен директор
на Националната агенция за приходите:
Румен Спецов
Директор на Агенция „Митници“:
Павел Тонев
Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“:
Станимир Пеев
Председател на Държавната агенция
за метрологичен и технически надзор:
Петър Горновски
Председател на Българския институт
по метрология:
Снежана Спасова
7479
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 580
от 18 ноември 2021 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Али-2“, разположена в землището на с. Веринско, община
Ихтиман, област София
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ред., ДВ, бр. 98 от
2018 г.), § 88 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от
2020 г.) и протоколно решение по т. 20 от протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет
на 20 октомври 2021 г. разрешавам на „Терра
Вижън“ – ООД – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията
по вписванията, ЕИК 131364412, със седалище и
адрес на управление – гр. София, п.к. 1309, ж.к.
Илинден, бл. 137, вх. Б, ет. 7, ап. 22, да извърши
за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства, в площ „Али-2“,
разположена в землището на с. Веринско, община
Ихтиман, област София, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,98 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
А. Живков
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Али-2“
Координатна система БГС 2005, зона 35
№

Х (m)

Y (m)

1.

4710890

237026

№

Х (m)

Y (m)

2.

4710865

237626

3.

4710592

237915

4.

4710479

237740

5.

4710460

237248

6.

4709829

237011

7.

4709857

236465

8.

4710285

236180

9.

4710740

236549

10.
7490

4710650

236776

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-1029
от 12 ноември 2021 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР), с цел опазване на вековни дървета и
във връзка с постъпили в Министерството на
околната среда и водите писма с вх. № 05-083611/29.10.2021 г. от РИОСВ – Стара Загора, и вх.
№ 05-08-3353/8.10.2021 г. от РИОСВ – Благоевград:
1. Обявявам за защитени следните вековни
дървета:
1.1. Вековно дърво от вида обикновен кестен
(Castanea sativa) на възраст 184 години, с височина
25 м, обиколка на ствола 3,57 м, намиращо се в
двора на храм „Свети Великомъченик Георги“,
поземлен имот с идентификатор 27499.501.384 по
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Енина, община Казанлък, област
Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-97
от 30.12.2009 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Вековното дърво е с координати X = 4726064.462,
Y = 492555.691 в координатна система БГС 2005
(кадастрална).
1.2. Вековно дърво от вида източен чинар
(Platanus orientalis) на възраст 270 години, с височина 21 м, обиколка на ствола 5,73 м, намиращо
се в поземлен имот с идентификатор 22068.18.9901
по кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Долна Градешница, община
Кресна, област Благоевград. Вековното дърво е с
координати X = 4618884.65323, Y = 309929.338757
в координатна система БГС 2005 (кадастрална).
1.3. Вековно дърво от вида пърнар (Quercus
coccifera) на възраст 220 години, с височина
7,5 м, обиколка на ствола 1,29 м, намиращо се в
поземлен имот с идентификатор 35362.276.11 по
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Калиманци, община Сандански,
област Благоевград, одобрени със Заповед № РД18-15 от 2.01.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Вековното дърво е с координати X = 4593676.276,
Y = 332131.937 в координатна система БГС 2005
(кадастрална).
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1.4. Вековно дърво от вида пърнар (Quercus
coccifera) на възраст 240 години, с височина
6 м, обиколка на ствола 1,39 м, намиращо се в
поземлен имот с идентификатор 35362.276.11 по
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Калиманци, община Сандански,
област Благоевград, одобрени със Заповед № РД18-15 от 2.01.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Вековното дърво е с координати X = 4593672.362,
Y = 332137.002 в координатна система БГС 2005
(кадастрална).
1.5. Вековно дърво от вида пърнар (Quercus
coccifera), състоящо се от две равностойни стъбла с
общ корен, на възраст 175 години, с височина 7,2 м,
обиколка на ствола – северно стъбло – 0,94 м, и
южно стъбло – 1 м, намиращо се в поземлен имот
с идентификатор 35362.276.11 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на с. Калиманци, община Сандански, област
Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-15
от 2.01.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Вековното дърво е с координати X = 4593671.380,
Y = 332138.018 в координатна система БГС 2005
(кадастрална).
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.
3. Обектите да се впишат в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Стара Загора, и РИОСВ – Благоевград, да осигурят обозначаването на вековните
дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
А. Личев
7493

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № СД-06-89
от 3 декември 2021 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците във връзка с постъпила молба
вх. № 94-Х-85 от 25.11.2021 г. от г-жа Христина
Викторова Миленкова да бъде извършена промяна
на служебния адрес нареждам:
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Изменям т. 238 от Заповед № ЛС-04-72 от
6.02.2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.), изменена със
Заповед № ЛС-04-490 от 20.03.2013 г. (ДВ, бр. 32
от 2013 г.), в частта є относно адреса на синдика
Христина Викторова Миленкова, като думите
„София, ул. Граф Игнатиев № 7А, ет. 2“ се заменят със „София, п.к. 1000, бул. Княз Александър
Дондуков № 5, вх. В, ет. 5“.
Министър:
Ив. Демерджиев
7575

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-74
от 18 ноември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизиранaтa територия в землището на с. Стефан Караджа, община Вълчи дол, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.06.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7521
ЗАПОВЕД № РД-18-75
от 19 ноември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Неделино и с. Крайна, община
Неделино, област Смолян.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 9.10.2020 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
За изпълнителен директор:
В. Тодорова
7522
ЗАПОВЕД № КД-14-113
от 22 ноември 2021 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-82047-22.10.2021 г.
от СГКК – Варна, и приложените към него 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
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грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР)
на с. Булаир, EK ATTE 07034, община Долни
чифлик, одобрени със Заповед № РД-18-1506
от 16.08.2018 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 07034.32.5:
площ: 75 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07034.34.42:
площ: 98 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07034.34.43:
площ: 586 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07034.35.390:
площ: 636 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07034.35.391:
площ: 619 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07034.37.701:
площ: 2501 кв. м, за друг вид застрояване, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 07034.10.298:
друг вид земеделска земя, собственост на Държавен позем лен фон д – МЗХ Г, п лощ п реди
промяната: 13 678 кв. м, площ след промяната:
13 654 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.10.372:
за друг вид застрояване, собственост на неустановен собственик, площ преди промяната:
3347 кв. м, площ след промяната: 3350 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.10.373:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 377 кв. м, площ след промяната: 408 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.10.375:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 245 кв. м,
площ след промяната: 207 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.10.376:
дере, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 642 кв. м, площ след
промяната: 552 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.10.378:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 489 кв. м, площ след промяната: 483 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.10.618:
пасище, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 18 110 кв. м, площ след
промяната: 18 009 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.18.316:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 88 кв. м, площ след промяната: 60 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 07034.18.318:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 287 кв. м, площ след промяната: 278 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.18.319:
ливада, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 1278 кв. м, площ след
промяната: 1274 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.18.600:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на СИДП ДП ТП ДЛС „Шерба“, площ преди
промяната: 894 670 кв. м, площ след промяната:
894 678 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.24.498:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Министерството на транспорта,
площ преди промяната: 32 109 кв. м, площ след
промяната: 32 348 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.32.1:
н и ва , з ем и по ч л. 19 ЗС ПЗ З, п лощ п р ед и
промяната: 3737 кв. м, площ след промяната:
3089 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.32.2:
нива, собственост на Юмер Ибрям Мехмед,
площ преди промяната: 690 кв. м, площ след
промяната: 583 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.32.3:
нива, собственост на Юмер Ибрям Мехмед,
площ преди промяната: 465 кв. м, площ след
промяната: 351 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.32.4:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 2209 кв. м, площ след промяната: 1972 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.33.4:
нива, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 3487 кв. м, площ след
промяната: 3356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.33.5:
н и ва , з ем и по ч л. 19 ЗС ПЗ З, п лощ п р ед и
промяната: 1653 кв. м, площ след промяната:
1412 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.33.7:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 1317 кв. м, площ след промяната: 1268 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.33.28:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 85 кв. м, площ след промяната: 268 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.34.5:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 2035 кв. м, площ след промяната: 937 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.34.40:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 447 кв. м, площ след промяната: 177 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.34.41:
нива, собственост на Хамза Насан Мехмед,
площ преди промяната: 1789 кв. м, площ след
промяната: 1769 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 07034.35.44:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 161 кв. м, площ след промяната: 147 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.35.380:
дере, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 3155 кв. м, площ след
промяната: 3098 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.35.387:
дере, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 2663 кв. м, площ след
промяната: 2654 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.36.390:
пасище, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 1950 кв. м, площ след
промяната: 2041 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.36.392:
дере, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 4973 кв. м, площ след
промяната: 5022 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.37.60:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 3179 кв. м, площ след промяната: 3181 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.37.423:
пасище, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 1471 кв. м, площ след
промяната: 1464 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.37.424:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 336 кв. м, площ след промяната: 333 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.38.85:
нива, собственост на Ергюл Юсуф Мехмед,
площ преди промяната: 1235 кв. м, площ след
промяната: 1223 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.38.87:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 748 кв. м, площ след промяната: 595 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.39.77:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 1498 кв. м, площ след промяната: 1636 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.39.78:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди пром я нат а: 1548 к в. м, п лощ с лед п р ом я нат а:
1368 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.39.79:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди пром я нат а: 2 868 к в. м, п лощ с лед п р ом я нат а:
2891 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.39.438:
пасище, собственост на Държавен поземлен
ф о н д – МЗХ Г, п ло щ п р ед и п р о м я н ат а: 11
887 кв. м, площ след промяната: 11 878 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.39.439:
пасище, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 1651 кв. м, площ след
промяната: 1447 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 07034.39.497:
п ас и ще, с о б с т в ено с т н а Държ а в ен по з емлен фон д – МЗХ Г, п лощ п ред и п ром я ната:
5643 кв. м, площ след промяната: 5253 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.40.21:
нива, собственост на Джемил Мехмед Юсеин,
площ преди промяната: 2265 кв. м, площ след
промяната: 1660 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.40.22:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 133 кв. м, площ след промяната: 46 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.40.314:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 413 кв. м,
площ след промяната: 407 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.40.441:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 294 кв. м, площ след промяната: 266 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.40.444:
дере, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 1115 кв. м, площ след
промяната: 1101 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.40.445:
дере, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 1655 кв. м, площ след
промяната: 1299 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.40.515:
друг вид земеделска земя, собственост на неустановен собственик, площ преди промяната:
1656 кв. м, площ след промяната: 1280 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.428.1:
нива, собственост на Еюб Муталиб Муталиб,
площ преди промяната: 1590 кв. м, площ след
промяната: 1574 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.428.431:
пасище, собственост на Община Долни чифлик,
площ преди промяната: 17 783 кв. м, площ след
промяната: 17 895 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.428.435:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 1345 кв. м, площ след промяната: 1352 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.428.437:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 920 кв. м, площ след промяната: 877 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.428.440:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Долни чифлик, площ
преди промяната: 1520 кв. м, площ след промяната: 1516 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07034.428.636:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на СИДП ДП ТП ДЛС „Шерба“, площ преди
промяната: 5372 кв. м, площ след промяната:
5430 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 07034.33.27:
площ: 52 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
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поземлен имот с идентификатор 07034.34.29:
площ: 30 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 07034.34.30:
площ: 41 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

заповеди на началника на СГКК – Благоевград,
и Заповед № РД-18-79 от 5.08.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.10.2020 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор:
В. Тодорова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

7523

7543

ЗАПОВЕД № РД-18-76
от 22 ноември 2021 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Долни Вадин, община Оряхово,
област Враца.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-79
от 26 ноември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Горно Хърсово, община Благоевград, област
Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри
са одобрени със заповеди на нача лника на
СГКК – Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.10.2020 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор:
В. Тодорова
7524
ЗАПОВЕД № РД-18-77
от 26 ноември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за у рбанизи рани т е т ери т ории в зем лищет о
на с. Бело поле, община Благоевград, област
Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.10.2020 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7525
ЗАПОВЕД № РД-18-78
от 26 ноември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, без териториите, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7544
ЗАПОВЕД № РД-18-80
от 26 ноември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗК ИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за у рбанизи рани те тери тории в зем лището
на с. Дъбрава, община Благоевг рад, област
Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри
са одобрени със заповеди на нача лника на
СГК К – Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.10.2020 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7545
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ЗАПОВЕД № РД-18-81
от 26 ноември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗК ИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за у рбанизи рани т е т ери т ории в зем лищет о
на с. Зелендол, община Благоевград, област
Благоевг рад, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри
са одобрен и с ъ с за повед на нача л н и к а на
СГК К – Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 22.10.2020 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7546
ЗАПОВЕД № РД-18-82
от 26 ноември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗК ИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за у рбанизи рани т е т ери т ории в зем лищет о
на с. Изг р ев, о бщ и на Б ла г о евг ра д , о блас т
Благоевг рад, без териториите, за които кадастралната карта и кадаст ралните регист ри
са одобрени със заповеди на нача лника на
СГК К – Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.10.2020 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7547
ЗАПОВЕД № РД-18-83
от 26 ноември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за у рбанизи рани т е т ери т ории в зем лищет о
на с. Марулево, община Благоевград, област
Благоевг рад, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри
са одобрени със заповеди на нача лника на
СГКК – Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.10.2020 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
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Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7548
ЗАПОВЕД № РД-18-84
от 26 ноември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗК ИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за у рбанизи рани те тери тории в зем лището
на с. Мощанец, община Благоевград, област
Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри
са одобрен и с ъ с за повед на нача л н и к а на
СГК К – Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.10.2020 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7549
ЗАПОВЕД № РД-18-85
от 26 ноември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Пок ровн и к , общ и на Бла г оевг ра д, облас т
Благоевград, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри
са одобрени със заповеди на нача лника на
СГКК – Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 22.10.2020 г. на
Службата по геодезия, картография и кадас
тър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7550
ЗАПОВЕД № РД-18-86
от 26 ноември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗК ИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за у рбанизираните територии в землището на
с. Рилци, община Благоевг рад, област Бла
гоевград.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 22.10.2020 г. на
Службата по геодезия, картография и кадас
тър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7551
ЗАПОВЕД № РД-18-87
от 26 ноември 2021 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираните територии в землището на
с. Церово, община Благоевград, област Благоев
град.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 22.10.2020 г. на
Службата по геодезия, картография и кадас
тър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7552

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3749-П
от 30 ноември 2021 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост,
и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие
в капитала или търговски дружества, чиито
дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала (Наредба за електронната
платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от
Уст ройст вени я п рави лник на А генц и я та за
публичните предприятия и контрол, Решение
№ 1739 от 10.04.2019 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ,
бр. 34 от 23.04.2019 г.) относно откриване на
процедура за приватизация и протоколно решение № 6635 от 30.11.2021 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия
и контрол реши:
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1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област
Варна, представляващ: поземлен имот с идентификатор 10135.1507.835, с площ 202 кв. м, намиращ се на ул. Граф Игнатиев № 29, гр. Варн а,
община Варна, област Варна, ведно с построената
в него сграда с идентификатор 10135.1507.835.3,
със застроена площ 153 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез електронен
търг на електронната платформа за продажба
на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 1 200 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 60 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
230 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е един месец считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срок ът за рег ист раци я за у част ие в
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч.
считано от регистрацията за участие на първия
кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие
на първия регистрирал се кандидат от 11 ч.
българско време и е с продължителност един
астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
7553
РЕШЕНИЕ № 3750-П
от 30 ноември 2021 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост,
и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие
в капитала или търговски дружества, чиито
дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала (Наредба за електронната
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платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от
Уст ройст вени я п рави лник на А генц и я та за
публичните предприятия и контрол, Решение
№ 1790 от 27.10.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 95 от
6.11.2020 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 6636 от
30.11.2021 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на вътрешните
работи, Главна дирекция „Гранична полиция“,
РД „Гранична полиция“, гр. Смолян, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.17, с площ 181,13 кв. м,
разположен на ет. 0 в бл. 3 на ул. Рокфелер
№ 50, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез електронен търг на електронната
платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 92 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. с т ъпка на на д да ва не – 80 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
18 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е един месец считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срок ът за рег ист раци я за у част ие в
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч.
считано от регистрацията за участие на първия
кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие
на първия регистрирал се кандидат от 11 ч.
българско време и е с продължителност един
астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
7554
РЕШЕНИЕ № 3751-П
от 30 ноември 2021 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
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следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост,
и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие
в капитала или търговски дружества, чиито
дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала (Наредба за електронната
платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от
Уст ройст вени я п рави лник на А генци я та за
публичните предприятия и контрол, Решение
№ 1789 от 27.10.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 95 от
6.11.2020 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 6637 от
30.11.2021 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на вътрешните
работи, Главна дирекция „Гранична полиция“,
РД „Гранична полиция“, гр. Смолян, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.18, с площ 82 кв. м,
разположен на ет. -1 в бл. 3 на ул. Рокфелер
№ 50, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез електронен търг на електронната
платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 18 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. с т ъпка на на д да ва не – 150 0 л в. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 3500 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за публичните
предпри яти я и контрол в срока и съгласно
изискванията на правилата за провеждане на
електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е един месец считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 14 ч. българско време
и е с продължителност един астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
7555
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РЕШЕНИЕ № 3752-П
от 30 ноември 2021 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост,
и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие
в капитала или търговски дружества, чиито
дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала (Наредба за електронната
платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от
Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1515
от 21.11.2011 г. на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 96
от 6.12.2011 г.), изменено с Решение № 1764 от
11.03.2020 г. на Агенцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г.),
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 6638 от 30.11.2021 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
д ържа вна собс т венос т с п редос та вени п рава за у п ра в лен ие на о блас т н и я у п ра ви т ел
на област Бу ргас, представл яващ: поземлен
имот с идентификатор 07079.605.129, с площ
2504 кв. м, намиращ се в Промишлена зона
„Север“, г р. Бу ргас, общ ина Бу ргас, област
Бу ргас (наричан по-натат ък „имота“), да се
извърши чрез електронен търг на електронната
платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 512 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 40 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за у частие е парична вноска –
10 0 0 0 0 л в. (б е з в к л ю ч е н Д ДС ) и л и р а в 
ностойност т а им в евро, която се превеж да по
банковата сметка на А генцията за публичните
предпри яти я и контрол в срока и съгласно
изискванията на правилата за провеж дане на
електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процедура е един месец считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
с възможност да бъде удължен еднократно в
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата
за електронната платформа;
2.5. срок ът за рег ист раци я за у част ие в
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч.
считано от регистрацията за участие на първия
кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие
на първия регистрирал се кандидат от 14 ч.
българско време и е с продължителност един
астрономически час.
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3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
7556
РЕШЕНИЕ № 3753-П
от 30 ноември 2021 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от
Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна държавна собственост,
и на имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно у частие
в капитала или търговски дружества, чиито
дялове или акции са собственост на търговско
дру жество с повече от 50 на сто държавно
у частие в капитала (Наредба за електронната
платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от
Уст ройст вени я п рави лник на А генци я та за
публичните предприятия и контрол, Решение
№ 1791 от 27.10.2020 г. на А генцията за публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 95 от
6.11.2020 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 6639 от
30.11.2021 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на вътрешните
работи, Главна дирекция „Гранична полиция“,
РД „Гранична полиция“, гр. Смолян, представ
ляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.1505.2.16, с площ 112,35 кв. м,
разположен на ет. 0 в бл. 3 на ул. Рокфелер
№ 50, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез електронен търг на електронната
платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 58 000 лв. (без
вк лючен ДДС);
2.2. ст ъпка на на д даване – 50 0 0 лв. (без
вк лючен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
11 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превеж да по банковата
сметка на А генцията за публичните предприятия и контрол в срока и съгласно изискванията
на правилата за провеж дане на електронния
търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процед у ра е един месец счи тано от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ с възможност да бъде удължен едно-
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кратно в слу чаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от
Наредбата за електронната платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за участие
на първия регистрирал се кандидат от 15 ч.
българско време и е с продължителност един
астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
7557
РЕШЕНИЕ № 3755-П
от 30 ноември 2021 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г,
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11
от Наредбата за електронната платформа за
продажба на имоти – частна държавна собственост, и на имоти – собственост на търговски
дру жества с повече от 50 на сто държавно
у частие в капитала или търговски дружества,
чиито д ялове или ак ции са собственост на
т ърговско дру жество с повече от 50 на сто
държавно у частие в капитала (Наредба за електронната платформа) във връзка с чл. 9, ал. 1,
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на А генцията за публичните предприятия
и кон т рол, Решение № 1785 от 29.09.2020 г.
на А генцията за публичните предприятия и
контрол (ДВ, бр. 87 от 9.10.2020 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 6641 от 30.11.2021 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
1. Прода жбата на недви ж им имо т – част на
д ърж а вна собс т венос т с п редос та вен и п ра ва
за у п ра в лен ие на о блас т н и я у п ра ви т ел на
о б л а с т Бу р г а с , п р е д с т а в л я в а щ : п о з е м л е н
и мо т с и ден т ифи к ат ор 07079.605.113, с п лощ
2947 к в. м, на м и ра щ се в Пром и ш лена зона
„С евер“, г р. Бу ргас, общ и на Бу ргас, облас т
Бу ргас (нари ча н по -натат ък „и мо та“), да се
извърши чрез електронен търг на електронната
п лат форма за п рода жба на и мо т и.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 603 000 лв. (без
вк лючен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 40 000 лв. (без
вк лючен ДДС);
2.3. депозитът за у частие е парична вноска –
1 2 0 0 0 0 л в. (б е з в к л ю ч е н Д ДС ) и л и р а в 
ностойност т а им в евро, която се превеж да по
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банковата сметка на А генцията за публичните
предпри яти я и контрол в срока и съгласно
изискванията на правилата за провеж дане на
електронния търг;
2.4. срок ът на ва ли дност на настоящата
процед у ра е един месец счи тано от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ с възможност да бъде удължен еднократно в слу чаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от
Наредбата за електронната платформа;
2.5. срок ът за рег ист раци я за у част ие в
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч.
считано от регистрацията за у частие на първия
кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден считано от регистрацията за у частие
на първия регистрирал се кандидат от 10 ч.
българско време и е с продължителност един
астрономически час.
3. Одо бря ва т р ъ ж нат а док у мен т а ц и я за
продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга,
се заплащат в съответствие с разпоредбата на
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
7558

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 368
от 18 ноември 2021 г.
На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение считано от
17.01.2022 г. сребърна възпоменателна монета
„150 години от рождението на Гоце Делчев“ със
следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2022 г.;
номинална стойност – 10 лв.;
метал – сребро, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата са изобразени
следните елементи: емблемата на БНБ с годината
„1879“ върху лентата; в полукръг горе – надпис
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а долу – номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и годината на
емисията „2022“.
На обратната страна на монетата: изображение
на Гоце Делчев; отстрани – надпис „150 ГОДИНИ“, а отгоре – в полукръг „ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“.
Автори на художествения проект са Пламен
Чернев и Преслав Чернев.
Управител:
Д. Радев
7431
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 503
от 29 октомври 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одоб
рява изменение на общ устройствен план на
община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имот с идентификатор
04279.125.10, местност Цигларката по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане
на предимно производствена устройствена зона
„Пп“ с устройствени показатели:
Височина на застрояване – до 10 м;
Максимална стойност на Кинт. – 2,5;
Плътност на застрояване – макс. 60 %;
Минимална озеленена площ – 20 %.
Председател:
Р. Тасков
7568
РЕШЕНИЕ № 504
от 29 октомври 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одоб
рява изменение на общ устройствен план на
Община Благоевград, одобрен с Решение № 27
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския
съвет – Благоевград, за имот с идентификатор
04279.26.7, местност Стара гара – Ш.14 по кадастралната карта на Благоевград, с цел предвиждане
на предимно производствена устройствена зона
„Пп“ с устройствени показатели:
Височина на застрояване – до 10 м;
Максимална стойност на Кинт. – 2,5;
Плътност на застрояване – макс. 60 %;
Минимална озеленена площ – 20 %.
Председател:
Р. Тасков
7569

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
РЕШЕНИЕ № 363
от 29 октомври 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2
от ЗМСМ А, чл. 62а, ал. 5, чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 3 и чл. 127, ал. 6 и 12 от ЗУ Т Общинският
съвет – гр. Брацигово, одобрява изменение на
ОУ П на гр. Брацигово за имот с идентификатор 61220.18.439, м. Криви ленища по К К К Р на
с. Равногор, община Брацигово. Действащата
устройствена зона на ОУ П за този имот е Ссп
(земеделска зона с необработваема земя – пасища, ливади, поляни и други необработваеми
земи, вк лючително селскостопански пътища),
а предвиж дането за промяната е да стане Ж м
(устройствена зона и терени за преобладаващо
ниско жилищно застрояване с височина до 10 м).
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Настоящото решение може да се обжалва
пред А дминистративния съд – Пазарджик, по
реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУ Т в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
от собствениците на недвижимите имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Обжалването не спира изпълнението
на плана.
Председател:
В. Дамова
7485

ОБЩИНА КАСПИЧАН
РЕШЕНИЕ № 397
от 25 ноември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с Решение № 408
от протокол № 20 от 5.06.2013 г. на Общинския
съвет – Каспичан, и протокол № 9 от 4.11.2021 г. на
Експертния съвет по устройство на територията на
община Каспичан Общинският съвет – Каспичан,
одобрява общ устройствен план на община Каспичан ведно с изработените схеми и екологична
оценка, правила и нормативи за приложението
му и всички приложения към него.
Одобрени ят общ устройствен план да се
публикува на интернет страницата на Община
Каспичан в 7-дневен срок от приемане на настоящото решение.
Настоящият акт подлежи на обжалване по
реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Шумен, от собствениците
на недвижими имоти, непосредствено засегнати
от неговите предвиждания. Обжалването не спира
изпълнението на плана.
Председател:
Р. Тодорова
7435

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 557
от 28 октомври 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1
и ал. 3 от Закона за устройство на територията
Общинският съвет – Монтана, одобрява частично изменение на общия устройствен план
на община Монтана с териториа лен обхват
поземлен имот с идентификатор 48489.21.583 по
кадастралната карта на гр. Монтана, с който
се променя устройствената зона от територия с
възможна промяна на предназначението за вилно
строителство в територия с възможна промяна
на предназначението за обществено обслужване,
съгласно чертежа.
Съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ настоящото
решение се изпраща в седемдневен срок от приемането му на областния управител, който може
в 14-дневен срок от получаването му да върне
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незаконосъобразното решение за ново обсъждане или да го оспори пред Административния
съд – Монтана, при условията и по реда на чл. 45
от ЗМСМА.
Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ не подлежат на
обжалване общите устройствени плaнове, както
и техните изменения.
Настоящото решение да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ след влизането му
в сила. Одобреният проект за ЧИ на ОУПО да се
публикува в интернет страницата на общината.
За председател:
В. Георгиев
7526
51. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30.11.2021 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
35 191 497
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
4 075 481
Инвестиции в ценни книжа
22 643 780
Всичко активи:
61 910 758
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
23 822 252
Задължения към банки
15 344 157
Задължения към правителството
и бюджетни организации
11 983 366
Задължения към други депозанти
1 853 139
Депозит на управление „Банково“
8 907 844
Всичко пасиви:
61 910 758
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30.11.2021 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
49 961
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 032 282
Дълготрайни материални и
нематериални активи
135 213
Други активи
16 878
Депозит в управление „Емисионно“ 8 907 844
Всичко активи:
11 142 178
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
5 468 603
Други пасиви
694 158
Всичко задължения:
6 162 761
Основен капитал
20 000
Резерви
5 154 115
Неразпределена печалба
-194 698
Всичко собствен капитал:
4 979 417
Всичко пасиви:
11 142 178
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
7433
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62. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства и § 88
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ
(ДВ, бр. 79 от 2020 г.) открива производство по
предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, aл. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Дупката“, разположена в
землището на с. Кобилино, община Ивайловград,
област Хасково, описана със следните гранични
точки в координатна система БГС 2005, зона 35:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Х (m)
4594499.9
4594440.1
4594468.1
4594444.8
4594388.7
4594410.2
4594430.2
4594484.6

Y (m)
415151.2
415377.2
415415.4
415430.9
415388.3
415302.5
415310.6
415145.3

7492
63. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни
богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Хари“, разположена в землището на с. Старо село, община Мездра, област
Враца, описана със следните гранични точки в
координатна система БГС 2005, зона 35:
№

X (m)

Y (m)

1.

4784481

242196

2.

4784282

243258

3.

4784222

243496

4.

4783702

243472

5.

4783661

244371

6.

4782968

244200

7.

4782824

243833

8.

4782761

243469

9.

4783240

243491

10.

4783432

243249

11.

4783850

243078

12.
4783891
242169
7491
33. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
по дисциплинарно дело № 34/2021 г. по описа на
Висшия дисциплинарен съд за извършени дисциплинарни нарушения на адвокат Диана Динкова
Христова, член на Софийската адвокатска колегия,
вписана с личен номер 1400210810 в регистъра на
адвокатите, е наложено дисциплинарно наказание по чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗАдв – „Лишаване
от право да упражнява адвокатска професия“ за
срок от 5 (пет) месеца.
7486

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

33а. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
по дисциплинарно дело № 35/2021 г. по описа на
Висшия дисциплинарен съд за извършени дисцип
линарни нарушения на адвокат Лина Ангелова
Георгиева, член на Бургаската адвокатска колегия,
вписана с личен номер 1500055780 в регистъра на
адвокатите, е наложено дисциплинарно наказание по чл. 133, ал. 1, т. 4 от ЗАдв – „Лишаване
от право да упражнява адвокатска професия“ за
срок от 6 (шест) месеца.
7487
6. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С210002-0910001086/28.10.2021 г. възлага на Мария Иванова
Велкова с адрес: Пазарджик, следния недвижим имот: апартамент с кадастрален номер
51500.507.628.1.223, намиращ се в Несебър, област
Бургас, к.к. Слънчев бряг, община Несебър, кв. Камелия № 187, бл. 1, вх. І, ет. 5, ап. 4, с обща площ
49,04 кв. м, от които 39,70 кв. м застроена жилищна
площ ведно с 9,34 кв. м ид. ч. от общите части
на сградата с кадастрален номер 51500.507.628.1
и съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена с кадастрален номер
51500.507.628, върху който е построена сградата,
с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, при граници и съседи, както
следва: на същия етаж: имоти с идентификатори
51500.507.628.1.222, 51500.507.628.1.224; под обекта:
имот с идентификатор 51500.507.628.1.212; над обекта: имоти с идентификатори 51500.507.628.1.266,
51500.507.628.1.265.
7480
54. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С210002-0910001047/21.10.2021 г. възлага на Мария Атанасова
Велкова с адрес: Пазарджик, следния недвижим имот: апартамент, с кадастрален номер
51500.507.628.1.218, намиращ се в Несебър, област
Бургас, к.к. Слънчев бряг, община Несебър, кв. Камелия № 187, бл. 1, вх. I, ет. 4, ап. 10, с обща площ
73,81 кв. м, от които 59,76 кв. м застроена жилищна
площ, ведно с 14,05 кв. м ид.ч. от общите части
на сградата с кадастрален номер 51500.507.628.1
и съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена с кадастрален номер
51500.507.628, върху който е построена сградата,
с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, при граници и съседи, както
следва: на същия етаж: имоти с идентификатори
51500.507.628.1.219, 51500.507.628.1.217, под обекта:
имот с идентификатор 51500.507.628.1.207, над
обекта: имот с идентификатор 51500.507.628.1.229.
7456
23. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за професори по
професионално направление: 4.1. Физически
науки (Медицинска физика) – един за нуждите
на МФ; 2.1. Филология (Български език – Старобългарски език) – един за нуждите на ФСлФ;
доценти по професионално направление: 4.4.
Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание) – един за нуждите на ГГФ; 3.7.
Администрация и управление (Основи на управ
лението, Организационно поведение, Управление
на организационните конфликти – на български,
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френски и английски език) – един за нуждите на
СФ; 3.7. Администрация и управление (Основи
на управлението, Стратегическо управление,
Международен мениджмънт – на български и
английски език) – един за нуждите на СФ; 3.8.
Икономика (Корпоративни финанси и поведенчески финанси – на български, немски и английски
език) – един за нуждите на СФ; 4.1. Физически
науки (Експериментална ядрена физика) – един за
нуждите на ФзФ; 3.5. Обществени комуникации
и информационни науки (Убеждаване и социално влияние) – един за нуждите на ФЖМК; 2.3.
Философия (Реторика) – един за нуждите на ФФ;
2.2. История и археология (Археология – Архитек
турна археология) – един за нуждите на ИФ; 3.6.
Право (Наказателно право) – един за нуждите на
ЮФ; 4.2. Химически науки (Радиохимия) – един
за нуждите на ФХФ; главни асистенти по професионално направление: 4.1. Физически науки
(Теория на струните) – един по чл. 68, ал. 1, т. 3
от КТ за нуждите на ФзФ; 3.3. Политически науки
(Политология – Политическа икономия) – един
за нуждите на ФФ, всички със срок за подаване на
документи 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности в СУ „Св. Климент
Охридски“. Документи се подават в ректората,
Информационен център, отдел „Човешки ресурси“,
стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15,
тел. 02/986-11-83. Приемно време от 15 до 17 ч.
Документи могат да се подават и електронно на
адрес: www.uni-sofia.bg.
7470
72. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси: прием на редовни
докторанти със стипендия за пролетен прием
2021 – 2022 г.: 3.7. Администрация и управление
(ДП „Организация и управление на извънпроизводствената сфера“ (публична администрация),
тема: „Перспективи и предизвикателства пред
комуникациите на публичните организации в
Дигиталната ера“ („Opportunities and challenges of
the communications of the public organizations in the
Digital Age“) – едно място; прием на редовни докторанти с такса за пролетен прием 2021 – 2022 г.: 2.2.
История и археология (ДП „Египтология“) – едно
място; 2.2. История и археология (Археологически
изследвания и археометр ия) – едно място; 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(„Антропология“) – едно място; 3.6. Право („Трудово право и обществено осигуряване“) – едно
място. Необходими документи: Молба до ректора
на НБУ за допускане до конкурса за редовна
докторантура със стипендия по определената
тема; автобиография; диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“;
идеен проект по обявената тема за дисертация;
списък с публикации по темата на дисертацията
(ако има такива). Приемната процедура включва
кандидатдокторантски изпити по специалността
(писмен и устен); изпит по чужд език; събеседване по представения идеен проект по темата
на дисертацията. Документите се подават до
2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“ в офиса на Магистърския факултет на
адрес: Нов български университет, Корпус І, офис
122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София. За повече
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информация: тел. 02/8110 142. Прием на редовни
докторанти с такса за есенен прием 2021 – 2022 г.:
2.2. История и археология (ДП „Археологически
изследвания и археометрия“) – едно място; 8.4.
Театрално и филмово изкуство (ДП „Кинознание, киноизкуство и телевизия“) – едно място;
3.2. Психология (ДП „Обща психология“) – две
места; 2.2. История и археология (египтология)
(ДП „Египтология“) – едно място; 8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП „Музика“) – четири
места. Необходими документи: Молба до ректора на НБУ за допускане до конкурс за редовна
докторантура с такса, автобиография; диплома
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“; идеен проект за дисертация;
списък с публикации по темата на дисертацията
(ако има такива). Приемната процедура включва
кандидатдокторантски изпити по специалността
(писмен и устен); изпит по чужд език; събеседване по представения идеен проект по темата
на дисертацията. Документите се подават до
2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“ в офиса на Магистърския факултет на
адрес: Нов български университет, Корпус І, офис
122, ул. Монтевидео № 21, 1618 София. За повече
информация: тел. 02/8110 142.
7564
23. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за главни асистенти по професионални направления: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Теория на електронните вериги и електронна
схемотехника“ – един, към катедра „Електронна
техника“ – ФЕТТ; 5.1. Машинно инженерство,
специалност „Строителна механика и съпротивление на материалите“ – един, към катедра
„Механика“ – ФТ, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в Техническия университет – София,
във факултетните канцеларии на: ФЕТТ – каб.
1355, тел. 02/965 22 60; ФТ – каб. 9310, тел.
02/965 23 42.
7520
59. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности, както
следва: доцент в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, за нуждите на катедра „Техническа механика“ – един;
главен асистент в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Строителна физика – звукоизолация и акустика), за
нуждите на катедра „Физика“ – един; в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.1. Физически науки или 4.4. Науки за земята
(Получаване и изследване на нови материали),
за нуждите на катедра „Физика“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи по конкурсите се подават в
отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда
ректорат, София, бул. Христо Смирненски № 1,
тел. 02/866-90-54.
7463
26. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

7. Здравеопазване и спорт по професионално
напр авление 7.1. Медицина и научна специалност
„Педиатрия“ за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Отделение по диабет към СБАЛДБ
„Проф. д-р Иван Митев“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1606, бул. Акад. Иван Гешов
№ 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван
Митев“, тел. 02/81 54 297.
7457
26а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
напр авление 7.1. Медицина и научна специалност
„Патофизиология“ за нуждите на Катедрата по
физиология и патофизиология – сектор „Физиология“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 4, стая № 456Б,
тел. 02/9172 681.
7458
26б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Имунопатология и алергология“ за нуждите на Катедрата по
алергология на база УМБАЛ „Александровска“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г.
Софийски № 1, Клиника по клинична алергология към УМБАЛ „Александровска“, от 8 до
14 ч. – секретар: Венета Ранева, тел. 02/9230 226.
7459
26в. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално нап
равление 7.1. Медицина и научна специалност
„Имунопатология и алергология“ за нуждите на
Катедрата по алергология на база УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по
клинична алергология към УМБАЛ „Александровска“, от 8 до 14 ч. – секретар: Венета Ранева,
тел. 02/9230 226.
7460
26г. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално нап
равление 7.1. Медицина и научна специалност
„Патофизиология“ за нуждите на Катедрата по
физиология и патофизиология – сектор „Патофизиология“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки: София
1431, ул. Здраве № 2, кабинет № 205, тел. 02/9172
681 – секретар на катедрата – Иван Филипов.
7461
26д. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Образна
диагностика и интервенционална рентгенология“
за нуждите на Катедрата по образна диагностика
на база „Отделение по образна диагностика“ към
УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ със срок 2 месеца

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски
№ 1, секретариат на Катедрата по образна диагностика, от 8 до 14 ч., УМБАЛ „Александровска“,
тел. 02/9230 348.
7462
39. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за прием и обучение на докторанти
по държавна поръчка за учебната 2021/2022 г.,
сесия II, на основание Решение на МС № 437 от
2.06.2021 г., чл. 3 от ЗРАСРБ, чл. 42, ал. 4 и чл. 68
от ЗВО съгласно приложенoто. В срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите
подават по електронен път (сканирани и изпратени на посочения по-долу e-mail) или на място в
ТУ – Варна, следните документи: заявление (типов
образец, попълва се при подаването); a. заявление
за конкурс редовна докторантура (заявлението да
се попълни на хартиен носител и да се изпрати
Шифър

сканирано с подпис); 1. автобиография; 2. диплома
за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението (оригинал и копие,
заверено с „вярно с оригинала“); 3. удостоверение
за признато висше образование, ако дипломата
е издадена от чуждестранно висше училище; 4.
други документи, удостоверяващи интереси и
постижения в съответната научна област; 5. такса
за конкурсен изпит по специалността – 60 лв. на
основание уведомление за допускане на кандидата
до: „Кандидатдокторантски изпит по специалността“, и такса за езиков изпит – 30 лв. (заплаща се
след успешно положен кандидатдокторантски изпит
по специалността); 6. декларация за съгласие за
обработка на лични данни: линк за изтегляне на
декларацията. Справки и приемане на необходимите документи по електронен път: ТУ – Варна,
стая 319 НУК, експерт – ТИД – Св. Симеонов, тел.
052 383 242; e-mail: simeonov@tu-varna.bg.

Области на висше образование, професионални направления и докторски
програми

3.

С Т Р. 6 1   

Форма на
обучение – редовна
(бр.)

Социални, стопански и правни науки

3.4.

Социални дейности
Социална работа, психологически изследвания и социална политика

5.

Технически науки

5.1.

Машинно инженерство

1

Приложна механика

1

Технология на машиностроителните материали

2

Технология на машиностроенето

2

Двигатели с вътрешно горене

1

Машинознание и машинни елементи

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика
Електронизация

2

Електрически машини и апарати

2

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката

2

Електроснабдяване и електрообзавеждане

2

Теория на автоматичното управление

2

Автоматизация на производството

1

Теоретична електротехника

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника
Теоретични основи на комуникационната техника

2

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

2

Системно програмиране

2

Компютърни системи, комплекси и мрежи

1

Комуникационни мрежи и системи

3

5.4.

Енергетика
Топлотехника

1

Електроенергийни системи

1

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация
Управление на кораби и корабоводене

2

Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт)

2

Електрообзавеждане на кораба

1

Корабостроене и кораборемонт

1

С Т Р.
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Форма на
обучение – редовна
(бр.)

Корабни силови уредби, машини и механизми

1

Системи и устройства за опазване на околната среда

1

5.13.

Общо инженерство
Ергономия и промишлен дизайн

1

Организация и управление на производството (индустрия)

1

7494
64. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за академична длъжност главен асистент
за цивилен служител в катедра „Експлоатация
на флота и пристанищата“ във факултет „Навигационен“ в област на висше образование 9.
Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, учебни дисцип
лини: „Правна конструкция на националната
сигурност“, „Правни аспекти на националната
сигурност“ – за едно място, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки:
на тел.: 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и
на сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване на документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“,
ул. Васил Друмев № 73, Варна, регистратура за
некласифицирана информация, ет. 1.
7562
78. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София, обявява
конкурс за академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на лаборатория
„Трансмембранна сигнализация“ към института,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в канцеларията
на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 105.
7465
342. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“,
за нуждите на направление „Електрохимични
източници на ток“. Срокът е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат
да подават документи за участие в канцеларията
на Института по електрохимия и енергийни системи при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев,
бл. 10, стая № 202, тел. 02/979 27 55.
7482
26. – Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент в професионално
направление 4.2. Х имическ и нау к и, нау чна
специалност „Химична кинетика и катализ“,
за нуж дите на лаборатория „Фотокатализ и
фотохромни съединения“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи: в канцеларията на института – София
1113, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 11, стаи 231 и
201, тел.: 02/979 35 63 и 02/979 25 51.
7495

11. – Националният институт по метеорология и хидрология – София, обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност професор в
област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Метеорология)
в секция „Моделиране на атмосферното замърсяване“ на департамент „Метеорология“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в деловодството
на НИМХ, София, бул. Цариградско шосе № 66.
За справки: тел. +359 2 462 4529.
7481
360. – Институтът по философия и социология
при БАН – София, обявява конкурси за: доцент по
специалност „Социология“, професионално нап
равление 3.1. Социология, антропология и науки
за културата за нуждите на секция „Общество на
знанието: наука, образование и иновации“ – един;
главен асистент по професионално направление
3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Общество на знанието: наука, образование и иновации“ – двама;
главен асистент по професионално направление
3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Публични политики
и социални промени“ – двама; главен асистент
по професионално направление 2.3. Философия
(Онтология) за нуждите на секция „Онтология и
епистемология“ – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Института по философия и
социология, София 1000, ул. Сердика № 4, ет. 1,
тел. 02/981 79 46.
7571
4. – Земеделският институт – Стара Загора,
към Селскостопанск ата ак а деми я – Софи я,
обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.3.
Животновъдство по научна специалност „Говедовъдство и биволовъдство“ – един, за нуждите на
Земеделския институт – Стара Загора, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в ЦА на ССА, София 1373,
ул. Суходолска № 30, тел. 02/812-75-60.
7464
71. – „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ – ЕАД, София, с решение на научния съвет
(протокол № 39 от 7.10.2021 г.) обявява конкурс
за един професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Сърдечно-съдова х иру рги я“ за н у ж дите на
Клиниката по кардиохирургия. Конкурсът е със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Заявления и документи – в деловодството на болницата, бул. Н. Вапцаров № 51Б, за
справки – тел.: 02/403 4228, 02/403 4221.
7496
12. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за изменение на
ПУП – изменение на план за улична регулация
(ИПУР) на ул. 740 от о.т. 520 през о.т. 61 – о.т. без
номер – о.т. 10 – о.т. 10а – о.т. 10б до о.т. 10в, от
о.т. без номер до о.т. 133а, изменение на профила
на ул. Белите борове от о.т. 540 през о.т. 523
– о.т. 522 – о.т. 83 – о.т. 61 – о.т. 60 до о.т. 137 и
изменение на план за регулация (ИПР) на прилежащите на изменената улична регулация УПИ
XLV-986, общ., УПИ I-986, общ., УПИ XIII-980,
1071, УПИ XX-331 от кв. 55 и УПИ VI-333, УПИ
XVIII-333, УПИ VII-980, УПИ VIII-980, УПИ
IX-980, УПИ XII-295 от кв. 55б, м. В.з. Горна
баня, район ,,Овча купел“ на СО. Проектната
документация е изложена за запознаване в Район
„Овча купел“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проектите до общината чрез Район
„Овча купел“.
7474
25. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване
(ИПРЗ) на УПИ VIII-1754 и УПИ IX-1754 от
кв. 4 и УПИ II-1754 от кв. 6, м. СПЗ Модерно
предградие – Обеля, и създаване на нови УПИ
XXX-1754 и УПИ XXIII-2362, 2545, 3025, 3220,
3251 – „за складове, офиси, магазини и цех за
производство на битова химия и козметика“, в
кв. 4, и нови УПИ II-1754 и УПИ VI-2366, 3024,
3249 – „за склад, офиси, магазини“, в кв. 6, м. СПЗ
Модерно предградие – Обеля, поземлени имоти
с идентификатори 68134.4355.2362, 68134.4355.2366,
68134.4355.2545, 68134.4355.3024, 68134.4355.3025,
68134.4355.3220, 68134.4355.3049 и 68134.4355.3251,
район „Люлин“. Проектът е изложен в Район
„Люлин“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез Район
„Люлин“.
7527
38 . – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 643 по протокол № 41 от 14.10.2021 г. на
Столичния общински съвет са одобрени проекти: изменение на план за улична регулация
от о.т. 128а до о.т. 128г и свързаното с това
изменение на източната регулационна граница
на контактен УПИ IV-6908, 1519 от кв. 18а,
м. В.з. Бункера – разширение, район „Панчарево“; план за улична регулация за продължаване
и създаване на нова задънена улица от о.т. 300
(нова) до о.т. 312 (нова); план за регулация за
ПИ с идентификатор 04234.6909.518 за образуване на нов УПИ I-518 – „за жилищно строителство, спорт и ТП“, от нов кв. 15б, нови УПИ
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I-518 – „за жилищно строителство и ТП“, УПИ II518 – „за жилищно строителство“, и нов УПИ III518 – „за жилищно строителство“, от нов кв. 15а,
м. В.з. Бункера – разширение, район „Панчарево“; план за застрояване на нов УПИ I-518 – „за
жилищно строителство, спорт и ТП“, от нов
кв. 15б, нови УПИ I-518 – „за жилищно строителство и ТП“, У ПИ II-518 – „за жилищно
строителство“, и нов УПИ III-518 – „за жилищно
строителство“, от нов кв. 15а, м. В.з. Бункера – разширение, район „Панчарево“; план-схеми
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура по части: „Водоснабдяване“,
„Канализация“, „Електрификация“, „Вертикална
планировка“ на новопроектираните улици на
м. В.з. Бункера – разширение, район „Панчарево“. Решението и проектите са изложени в
Район „Панчарево“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
7441
43. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във
връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е
издадена заповед за отчуждаване на недвижим
имот във връзка с реализацията на обект: „Участък от улица от о.т. 240 – о.т. 241А между кв. 63В
и кв. 9, м. Хаджи Димитър – част – за отчуждаване на част от ПИ № 68134.600.569“, а именно:
Заповед № СОА21-РД40-140 от 30.09.2021 г. на
кмета на Столичната община за отчуждаване
на поземлен имот с проектен идентификатор
68134.600.2218 (незастроен), с площ 163 кв. м
съгласно скица-проект за изменение на КККР,
представляващ реална част от поземлен имот с
идентификатор 68134.600.569 по КККР на район
„Подуяне“, одобрени със Заповед № РД-18-4
от 20.04.2016 г. на изпълнителни я директор
на АГКК. Имотът е собственост на „Буларгохим“ – ЕООД, ЕИК 130531221 – 14176/18176
идеални части, и „Кей ес пропърти 18“ – ООД,
ЕИК 205195150 – 40 0 0/18176 и деа лни част и.
Определена е сума на парично обезщетение
в ра змер 21 527 л в., коя т о с е ра зп р еде л я,
к а к т о с лед ва: „Буларг ох и м“ – ЕООД, ЕИ К
130531221 – 16 789 лв., и „Кей ес пропърти 18“ –
ООД, ЕИК 205195150 – 4737 лв. Дружествата
„Буларгохим“ – ЕООД, и „Кей ес пропърти
18“ – ООД, не са открити на посочените в
търговския регистър адреси за съобщаване на
административния акт.
7473
285. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на м. Парк
Борисова градина, Столична община, с териториален обхват – административни райони „Средец“,
„Лозенец“ и „Изгрев“, с граници: от пл. Орлов
мост, бул. Цариградско шосе, ул. Незабравка,
ул. Трепетлика, ул. Тинтява, ул. Никола Габров-
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ски, регулационната граница на м. Дианабад,
бул. Д-р Г. М. Димитров, граница на устройствена
зона „ЗП“ (зона на градски паркове и градини)
по ОУП на СО, северната регулационна граница
на м. Зоопарк София, северната регулационна
граница на м. НПЗ Хладилника – Витоша, граница на устройствена зона „ЗП“ (зона на градски
паркове и градини) по ОУП на СО, бул. Никола
Й. Вапцаров, ул. Стоян Михайловски, ул. Архитект Йордан Миланов, ул. Борова гора, ул. Митрополит Кирил Видински, бул. Драган Цанков,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви до пл. Орлов
мост, съгласно приложените проекти – ПРЗ и
ИПРЗ; специфични правила и нормативи за устройството и застрояването на м. Парк Борисова
градина; комуникационно-транспортна схема;
план-схема за разполагане на преместваеми
обекти; план-схеми за мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура по чл. 108, ал. 2
от ЗУТ и идеен проект – вертикална планировка.
Графичните и текстови материали по проекта
са изложени в Район „Средец“, Район „Лозенец“
и Район „Изгрев“. 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 до главния архитект на
Столичната община чрез Район „Средец“, Район
„Лозенец“ и Район „Изгрев“.
7570
44. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Външно ел. захранване на приемно-предавателна станция № PDV0728.А000 – Леново, в
поземлен имот № 43298.77.85 по кадастралната
карта на с. Леново“. Проектът и придружаващата
го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админис
трация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7528
44а. – Община Асеновгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 929 от 27.10.2021 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен ПУП – ПП за линеен обект
на техническата инфраструктура: „Изграждане
на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа от съществуваща шахта
в кв. Долни Воден и землището му, община
Асеновград“, като част от комплексен проект,
съгласно нанесените пунктирни сини линии и
сервитути, отразени със сини пунктирани линии.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в тридесетдневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Асеновград, до Административния съд – Пловдив.
7529
44б. – Община Асеновгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 930 от 27.10.2021 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план, част от комплексен
проект за обект: „Уличен водопровод за еднофа-
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милна жилищна сграда в УПИ 49309.24.88 – жил.
застр., по кадастралната карта на с. Мулдава,
община Асеновград, област Пловдив“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица
могат да обжалват решението в тридесетдневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.
7530
12. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел НН за захранване на
имоти с идентификатори 00134.33.241 в местността
Пейчинска чука и 00134.33.430 в местността
Чуката по плана на новообразуваните имоти на
землище с. Изгрев, община Благоевград, с трасе
и сервитут, засягащи и ограничаващи ползването на имоти с идентификатори 00134.500.158
(за друг вид застрояване – частна собственост),
00134.500.176 (полски път – общинска собственост) по КК на землище с. Изгрев, имот № 33.404
(полски път – общинска собственост) и имот
№ 33.408 по плана на новообразуваните имоти
на землище с. Изгрев, община Благоевград.
Проектът се намира в стая № 219 в сградата на
Община Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Благоевград.
7448
13. – Община Благоевгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за промяна предназначението на
имот с проектен идентификатор 04279.139.87 по
КК на Благоевград от „полски път“ в „път с
трайна настилка“ за транспортен достъп до имот
с идентификатор 04279.139.77 в местността Под
черквата по КК на Благоевград с трасе, засягащо имоти с идентификатори 04279.59.26 (полски
п ът – общ инска собст веност) и 04279.139.60
(полски път – общинска собственост). Проектът
се намира в стая № 219 в сградата на Община
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Благоевград.
7449
1. – Община Варна на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с
Решение № 692-3 по протокол № 21 от 27.10.2021 г.
на Общинския съвет – Варна, е одобрен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за кв. 17, 19, 20 и УПИ ХХІІІ-490 – „за
техническа инфраструктура и трафопост“, кв. 18
по плана на ж.к. Възраждане ІV м. р., както и
улична регулация от о.т. 93 до о.т. 87 и от о.т. 105
през о.т. 106 до о.т. 118 и през о.т. 134 до о.т. 99 в
обхват на ПИ 10135.3525.5, 10135.3525.2, 10135.3525.3,
10135.3525.6, 10135.3525.7, 10135.3525.8, 10135.3525.9,
10135.3511.490, 10135.3511.1426 и 10135.3511.1427
по КК на район „Младост“, гр. Варна. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
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обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни
екземпляра чрез Общинския съвет – Варна, пред
Административния съд – Варна.
7447
10. – Община Варна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 690-3 по протокол № 21
от 27.10.2021 г. на Общинския съвет – Варна, е
одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за УПИ І-671, 672 – „за
жилищни нужди“, кв. 36 по плана на к.к. Златни
пясъци, община Варна. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра
чрез Общинския съвет – Варна, пред Административния съд – Варна.
7445
22. – Община Варна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 691-3 по протокол № 21
от 27.10.2021 г. на Общинския съвет – Варна, е
одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот І-85 – „за жилищно строителство и
ТП“, кв. 37 по плана на к.к. Св. св. Константин
и Елена, гр. Варна, представляващ изменение
на ПУП, одобрен със Заповед № РД-02-15-90 от
12.10.2017 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни
екземпляра чрез Общинския съвет – Варна, пред
Административния съд – Варна.
7446
29. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на обект: „Премахване на съществуваща ВЛ
20 kV в местност Делове от ТП „Пречиствателна
станция“ в ПИ 10450.212.105 до стълб 41/7 и заместването є с нова подземна КЛ 20 kV от БКТП
29 в ПИ 10450.503.1057 до стълб 41/7 на ВЛ СН
„Чепино“ по КККР на гр. Велинград, ЕКАТТЕ
10450, община Велинград, област Пазарджик“.
Целта на разработката е да се определи трасе за
изграждане на нова подземна КЛ 20 kV от съществуващ БКТП 29 в ПИ 10450.503.1057 до стълб
41/7 на ВЛ СН „Чепино“ с цел премахване на
участъка от ВЛ СН „Чепино“ между стълб № 41/7
и съществуващ ТП „Пречиствателна станция“ (в
ПИ 10450.212.105), който участък преминава през
имота на възложителя и налага ограничение в
ползването му. Общата дължина на новото трасе на подземната КЛ 20 kV е 166 м. Кабелната
линия започва от съществуващ БКТП 29 в ПИ
10450.503.1057. След като излезе от имота, трасето
преминава в югозападния тротоар на улица с
идентификатор 10450.503.1840, пресича я в края
на регулацията на гр. Велинград и през общински
имот 10450.137.4 достига до съществуващ стълб
на ВЛ СН „Чепино“ – съгласно регистър на засегнатите имоти. След изграждането на новата
подземна КЛ 20 kV се предвижда премахването
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на участъка от ВЛ, който преминава през имота
на възложителя. Сервитутът на новата подземна
КЛ е 1,20 м – по 0,60 м от двете страни на оста.
7510
30. – Община Велинград на основание чл. 128,
чл. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект на
план-схема за ново трасе на подземен водопровод за обект: „Трасе на нов водопровод от
помпена станция „Клептуза“, намираща се в ПИ
10450.503.998, до съществуваща шахта – ел. задвижване на съществуващ водопровод, попадаща
в ПИ 10450.212.111 от кадастралната карта на
Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община Велинград,
област Пазарджик. Целта на разработката е да
се определи трасе на нов водопровод от помпена станция „Клептуза“, намираща се в ПИ
10450.503.998, до съществуваща шахта – ел. задвижване на съществуващ водопровод, попадаща
в ПИ 10450.212.111 от кадастралната карта на
Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община Велинград.
Общата дължина на новия водопровод ще бъде
875 л.м, като от тях в регулацията на Велинград
по улици – ПОС – 836 л.м, 39 л.м – извън регулацията на града. Трасето на водопровода започва
от помпена станция „Клептуза“, намираща се в
ПИ 10450.503.998 по КК на Велинград, тръгва на
север в източното платно на улица с о.т. 16201624, пресича ул. Никола Вапцаров и жп линия,
продължава на юг – югозападно по южното полуплатно на ул. Никола Вапцаров, докато достигне
до съществуващото обръщало и след това тръгва
на север през ПИ 10450.212.112 – общински имот,
и ПИ 10450.212.111 – частен имот, и достига до
съществуваща шахта – ел. задвижване на съществуващ водопровод, попадаща в ПИ 10450.212.111
от кадастралната карта на Велинград, ЕКАТТЕ
10450, община Велинград.
7511
31. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствеи план – парцеларен план за
трасе. Целта на разработката е да се определи
трасе за изграждане на нова подземна КЛ 20 kV от
имотите на възложителя до нов ЖБ стълб, който
ще се изгради в обхвата на пътя (ПИ 10450.33.5)
в оста на съществуваща ВЛ 20 kV „Лепеница“,
между стълб № 20 и 21 с цел присъединяване
на инвестиционно намерение за изграждане на
фотоволтаична централа към електропреносната мрежа. Общата дължина на новото трасе на
подземна КЛ 20 kV е 1508 м. Кабелната линия
започва от ПИ 10450.38.105, преминава от южната
страна в обхвата на съществуващ полски път на
около 1 м от имотните граници в пътя и достига
до мястото, определено за изграждането на нов
ЖБ стълб, който ще се изгради в обхвата на пътя
(ПИ 10450.33.5) в оста на съществуваща ВЛ 20 kV
„Лепеница“, между стълб № 20 и 21 – съгласно
регистъра на засегнатите територии. Сервитутът
на новата подземна КЛ е 1,20 м – по 0,60 м от
двете страни на оста.
7512
5. – Община Карнобат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 253.І от 25.11.2021 г. на
Общинския съвет – Карнобат, е одобрен проект
за ПУП – парцеларен план за обект: „Водопровод за поливна вода с диаметър до ∅ 200 мм от
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ПИ с идентификатор 80755.43.2 до ПИ с идентификатор 80755.30.10 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Черково, община
Карнобат“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Карнобат до Административния
съд – Бургас.
7483
6. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за „Трасе на ВЛ
110 kV за присъединяване на ФЕЦ „Карнобат“,
намираща се в ПИ с идентификатор 36525.301.196
по КККР на гр. Карнобат към електропреносна
мрежа 110 kV“. Проектът е изложен в сградата
на Община Карнобат, дирекция „УТ“ – център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Карнобат.
7531
7. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „Продължаване на трасе на довеждащ колектор до ПИ с идентификатор
36525.46.3, местност Гюр чешма по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Карнобат,
отреден за ПСОВ“. Проектът е изложен в сградата
на Община Карнобат, дирекция „УТ“ – център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Карнобат.
7532
9. – Община Нова Загора, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение за
захранване на фотоволтаична централа в УПИ
IV-59, кв. 37 по ПУП на с. Прохорово, община
Нова Загора, област Сливен“, с който се засяга
ПИ 58726.33.134 по КККР на с. Прохорово, община
Нова Загора, област Сливен. Проектът е изложен
за разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания до общинската админис
трация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7444
1. – Община Перник, област Перник, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана
на новообразуваните имоти в местността Габер
в землището на с. Дивотино, приет с протокол
№ 6-1 от 12.11.2021 г. на комисията, назначена
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на
община Перник, за поземлен имот ПИ 100.145.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едно-
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месечен 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 7.
7396
2. – Община Перник, област Перник, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Мало бранище в землището на кв. Калкас, Перник, приет
с протокол № 6-3 от 12.11.2021 г. на комисията,
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на
кмета на община Перник, за поземлен имот ПИ
210. 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 7.
7395
3. – Община Перник, област Перник, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана на
новообразуваните имоти в местността Криво падине в землището на с. Расник, приет с протокол
№ 6-2 от 12.11.2021 г. на комисията, назначена
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на
община Перник, за поземлен имот ПИ 301.263.
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 7.
7397
1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Табакова чешма, землището на гр. Плевен, че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план за водоснабдяване на ПИ с идентификатор
56722.716.446 в м. Табакова чешма в землището
на гр. Плевен. Проектът се намира в стая № 87
на общината и може да бъде разгледан 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 обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до информационния център при Община
Плевен – зала „Катя Попова“.
7533
50. – Община Русе на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 716 на
Общинския съвет – Русе, прието с протокол
№ 27 от 18.11.2021 г., Общинският съвет – Русе,
е одобрил ПУП – ИПУР от о.т. 131 до о.т. 132
по ул. Средец, с. Басарбово, ИПР на кв. 40 и 42,
УПИ V-3100, VI-428, VII-308 и VIII-3090 от кв. 40
и УПИ I-439, II-439 и VI-436 от кв. 42 и ПРЗ на
УПИ IX-521, X-522 и XI – „за транспорт и комуникации“, в кв. 40 по плана на с. Басарбово,
община Русе, по следните позиции: 1. одобрява
ИПУР на ул. Средец от о.т. 131 до о.т. 132, като
заличава съществуващата улична ос и създава нова от о.т. 131 до о.т. 226 (през о.т. 225); 2.
одобрява ИПР на кв. 40 и 42 и на УПИ V-3100,
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VI-428, VII-308 и VIII-3090 от кв. 40 и УПИ I-439,
II-439 и VI-436 от кв. 42; 3. одобрява ПРЗ на УПИ
IX-521 и X-522 – „за жилищно застрояване“, и
УПИ XI-523 – „за транспорт и комуникации“, в
кв. 40 в устройствената зона „Жилищна зона с
преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм)
при следните устройствени показатели: Плътност
(процент) на застрояване (П застр.) – до 60 на сто;
Интензивност на застрояване (К инт.) – до 1,2;
Озеленена площ (П озел.) – до 40 на сто, като
една трета от нея трябва да бъде осигурена за
озеленяване с дървесна растителност и височина
на застрояване до 10 м. За УПИ IX-521 одобрява
застрояване с ограничителни линии, разположено
на 5 м от западната регулационна линия и на
по 3 м към южната и източните регулационни
линии. За УПИ Х-522 одобрява застрояване с
ограничителни линии, разположено на уличната
регулационна линия, на по 3 м от двете странични
регулационни линии и на 5 м от регулационната линия към УПИ IX-521. Неразделна част от
решението са графичните материали на ПУП:
ПУП – ИПУР, ИПР в М 1:1000, ПУП – ПРЗ в
М 1:1500, Ел. схема в М 1:1000, ВиК схема в М
1:500. С влизането в сила на решението се изменя частично Заповед № 701 от 30.04.1977 г. на
зам.-председател на ИК на ОбНС – Русе, за регулационния и застроителен план на с. Басарбово.
Решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – Русе, пред Административния съд – Русе,
на основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7405
86. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план на подземна кабелна
линия за осветление на път RSE 1138 в землището на с. Сандрово, община Русе, през имот
с идентификатор 65348.17.114 с НТП „За местен
път“ – общинска публична собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7534
12. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
„Изменен ие на под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане
на водопроводно отклонение за ПИ 67526.58.53
в местност Широк трап по кадастралната карта
на с. Смилец, община Силистра“. Проектът е
изложен за запознаване в Община Силистра,
стая № 216. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ,
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7442
13. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект:
„Изменен ие на под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане
на разпределителен водопровод от водопроводна
мрежа на с. Смилец до ПИ 67526.13.2 по кадастралната карта на с. Смилец, община Силистра“.
Проектът е изложен за запознаване в Община
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Силистра, стая № 216. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
7443
21. – Областният управител на област Смолян
на основание чл. 149, ал. 1 от Закона за устройство
на територията съобщава на заинтересованите
лица, че е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 38 от
24.11.2021 г. за обект: „Реконструкция на външен
етернитов водопровод от планинско водохващане
на р. Аджиларска до ПСПВ за с. Ягодина, община
Борино, област Смолян“, с части – „Технологична“, „ВиК“, „Геодезия“, „ПБЗ“, „ПУСО“, „Пожарна
безопасност“ и „Инженерно-геоложки доклад“.
Проектът и разрешението за строеж могат да бъдат
разгледани от заинтересованите лица в деловодството на областната администрация – Смолян,
и обжалвани пред Административния съд – Смолян, в 14-дневен срок от съобщаването им.
7535
465. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 659 на Общинския съвет – Смолян, от заседание, състояло
се на 28.10.2021 г., протокол № 28, се разрешава и
е одобрено задание с изработен проект за подробен устройствен план – устройст вена план-схема
за обект: „Външно електрозахранване на сгради
за временно обитаване на „Боб Тони“ – ООД, в
к.к. Пампорово, община Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлен имот с идентификатор
69345.6.116 по кадастралната карта на к.к. Пампорово, землище Стойките, община Смолян. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – устройствени плансхеми до общинската администрация – Смолян,
бул. България № 12.
7436
34. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен проект за ПУП (подробен устройствен
план) – ПР (план за улична регулация) на ул. Труд
от о.т. 307 до о.т. 310, кв. 104 и кв. 114 по плана
на гр. Стрелча. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация – Стрелча, пл.
Дружба № 2, ет. 2, стая № 5, и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица. На основание
чл. 128, ал. 5 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. За справка: тел.
03532/20-20, в. 120 – техническа служба.
7573
46. – Община Троян на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 543 по
протокол № 25 от 25.11.2021 г. на Общинския
съвет – Троян, е одобрен подробен устройствен
план – план за регулация за частично изменение
на плана за улична регулация (ПУП – ПР за
ЧИПУР) на ул. Мир с осови точки (о.т.) 1129-11301591-1131-1590-1589-1588 между строителни квартали 88, 281 и 512 по плана на I и II микрорайон
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на гр. Троян заедно със схема на техническата
инфраструктура. Поради изместване на уличната
регулация на изток новият участък от улицата е
с о.т. 1129-1130-1591-1131-1132-1148-1134-1135-11361137-1138-1590-1589-1588. Премахват се парцел
XXIV – „за озеленяване“, в кв. 88 и парцел I – „за
озеленяване“, в кв. 512. Променят се границите
на парцел XXVI – „за озеленяване“, в кв. 88 и
парцели XIII-238, 241, 287, 288, 289, XIV-238, 239,
242, XV-238, 240 и XVI – „за озеленяване“, в кв. 281.
Проектът е изложен в сградата на Община Троян
в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, пред Административния съд – Ловеч.
7537
40. – Община Хисаря на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересуваните по чл. 131
от ЗУТ, че с Решение № 144, взето с протокол № 34
от 25.11.2021 г. от ЕСУТ при Община Хисаря, във
връзка с Решение № 436, взето с протокол № 25
от 19.10.2021 г. на ОбС – Хисаря, писмо № ОВОС2299-1/15.11.2021 г. на РИОСВ – Пловдив, писмо
№ 53-00-2703/16.11.2021 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“, ОПУ – Пловдив, и Разрешение
№ РСПП-67 от 17.11.2021 г. от Агенция „Пътна
инфраструктура“, ОПУ – Пловдив, е допуснат за
съобщаване проект на ПУП – специализирана
план-схема за елементи на техническата инфраструктура за трасе на оптичен кабел за обект:
„Изграждане на електронна съобщителна мрежа
(ЕСМ) на „А1 България“ – ЕАД, по регулационния план на гр. Хисаря, община Хисаря, област
Пловдив, по ул. Тодор Каблешков, гр. Хисаря“,
започващо от съществуваща шахта на „А1 България“ – ЕАД, разположена в северозападния
тротоар на бул. Христо Ботев, продължаващо
чрез хоризонтален сондаж в посока изток и юг
по ул. Тодор Каблешков с о.т. 60-275-278-279-280281-282, завършващо в кабелна шахта № 7, по
сини пунктирани линии и надписи за трасето
в приложения проект. Преписката се намира в
сградата на общинската администрация – Хисаря,
ет. 2, отдел „УТСТИ“, и може да бъде разгледана
всеки присъствен ден. 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 до общинската админис
трация – Хисаря.
7536
2. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че със заявление ОБА3437/23.11.2021 г. е внесен за одобряване проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Подземен кабел 20 kV до трансформаторен
пост тип БКТП 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор
73362.141.25, местност Лозята, с. Тръстеник, община Иваново, област Русе“. Проектът се намира
в административната сграда на Община Иваново
в с. Иваново, ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая
№ 6. Заинтересованите лица могат да подават
писмени възражения, предложения и искания по
проекта в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ.
7440
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Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпило оспорване от Р. П. Д.,
гражданин на САЩ, на чл. 48, ал. 1 от Инструкция
№ 8121з-813 от 9 юли 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на
граничните контролно-пропускателни пунктове,
издадена от министъра на вътрешните работи,
по което е образувано адм.д. № 11300/2021 г. по
описа на Върховния административен съд, пето
отделение.
7560
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, против разпоредбите на
подзаконов нормативен акт, предвидени в чл. 5,
ал. 2, чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 19, чл. 20, чл. 57, ал. 1
и 4 от Правилника за организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в Община Банско, приет с Решение № 280 по протокол
№ 18 от 4.12.2020 г. на Общинския съвет – Банско,
е образувано адм. дело № 1038/2021 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 21.01.2022 г. от 11 ч.
7518
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, за обявяване на нищожност
на разпоредбите на чл. 13, ал. 3, т. 3, чл. 17, чл. 18
и чл. 60, ал. 4 в частта „на Председателския
съвет“, чл. 102, ал. 2 в частта „съвместно от
председателя на общинския съвет и Председателския съвет“, чл. 46, ал. 4, 5 и 6, всички от
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – Сандански, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската админис
трация, приет с Решение № 171 по протокол № 6
от заседание на Общинския съвет – Сандански,
на 27.07.2020 г. – редовен от външна страна, е
образувано адм. д. № 940/2021 г. по описа на
Административния съд – Благоевград, което е
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 28.01.2022 г., 11 ч.
7471
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, за обявяване на нищожност
на Наредбата за условията и реда за отглеждане
на животни и птици на територията на община
Петрич, приета с Решение № 457 по Протокол
№ 18 от заседание на Общинския съвет – Петрич,
на 24.01.2017 г., е образувано адм. д. № 849/2021 г.
по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 28.01.2022 г. от 11,05 ч.
7594
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на окръжен прокурор при Окръжната
прокуратура – Велико Търново, с искане за отмяна
на разпоредбите на чл. 4, ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 2,
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чл. 20, 21, 31 и чл. 40, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Великотърновския
общински съвет и неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация,
приет с решения № 77 и 78 от 30.01.2020 г. на
Общинския съвет – Велико Търново, и изменен
с Решение № 332 от 24.09.2020 г. на същия орган.
Образувано е адм. д. № 724/2021 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 21.01.2022 г. от 11 ч.
7508
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на и.д. прокурор в Окръжната прокуратура – Велико Търново. Същият е насочен против
разпоредбите на чл. 9, чл. 10 и чл. 13, ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на
Община Лясковец, мандат 2019 – 2023 г., приет
с Решение № 106 от 25.06.2020 г. Образувано е
адм. д. № 726/2021 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите
страни могат да се присъединят към оспорването
до първото съдебно заседание. Делото е насрочено
за 14.01.2022 г. от 9,30 ч.
7563
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Районната прокуратура – Габрово, ТО – Трявна,
против чл. 17, т. 1, чл. 18, чл. 19, чл. 66, ал. 1 и
чл. 67, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация на Община Дряново, изменен и допълнен с
Решение № 234 от 19.11.2020 г. на Общинския
съвет – Дряново, по който е образувано адм.д.
№ 293/2021 г. по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 26.01.2022 г. от 11 ч.
7577
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
зам.-окръжен прокурор в Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбата на чл. 20, чл. 21,
чл. 64, ал. 1, чл. 65, ал. 1 в частта „подпомаган
от председателския съвет“ и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет – Кърджали, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за
мандат 2019 – 2023 г., приет с Решение № 11 от
4.12.2019 г. на Общинския съвет – Кърджали. По
оспорването е образувано адм.д. № 331/2021 г. по
описа на Административния съд – Кърджали.
Същото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 26.01.2022 г. от 9,40 ч.
7591
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Перник, срещу текстовете в разпоредбите на
чл. 17, ал. 1, т. 6, чл. 19, ал. 1, т. 2, чл. 21 и 22 в
глава трета „Ръководство на общинския съвет“,
разпоредбата на чл. 64, ал. 1 в глава седма „Под-
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готовка и провеждане на заседания на Общинския
съвет – Радомир“ от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Радомир, приет
с Решение № 5 по протокол № 2 от заседание
на Общинския съвет – Радомир, проведено на
26.11.2019 г. Образувано е адм.д. № 588/2021 г.
по описа на Административния съд – Перник.
7593
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е подаден протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 16, ал. 1,
т. 9 в частта „председателския съвет“; чл. 19,
чл. 20, чл. 23, ал. 2 и 3 в частта „председателския
съвет“; чл. 61, ал. 2 в частта „председателския
съвет“, чл. 62, ал. 1, изр. първо; чл. 63, ал. 1 в
частта „председателския съвет“ от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
за мандат 2019 – 2023 г., по който е образувано
адм. д. № 885 по описа на Административния
съд – Плевен, за 2021 г.
7592
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Си л ис т ра , на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор
при Окръжната проку рату ра – Силистра, на
разпоредбите на чл. 16, 17, чл. 24, ал. 2, чл. 63,
ал. 1 в частта „подпомаган от председателския
съвет“, чл. 63, ал. 3 и чл. 127, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет – Ситово, и че по повод на оспорването
е образувано адм. д. № 225/2021 г. по описа на
Административния съд – Силистра.
7477
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест на прокурор в Окръжната
прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена
като незаконосъобразна Наредбата за обществения
ред при използване на превозни средства и общи
площи на територията на Община Стара Загора,
по което е образувано адм.д. № 694/2021 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 27.01.2022 г. от 11,30 ч.
7595
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админис
тративнопроцесуалния кодекс съобщава, че по
постъпила жалба срещу чл. 33 от Наредба № 24
за обществения ред при използване на пътни
превозни средства на територията на община
Харманли е образувано адм. д. № 1167/2021 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 19.01.2022 г. от 10,30 ч.
7472
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
ІІІ състав, указва на Антонино Ерколано, роден
на 23.01.1980 г., гражданин на Италия, да се яви
в периода от 13.12.2021 г. до 31.12.2021 г. в гражданското деловодство на Бургаския районен съд,
гр. Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3, за да
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му бъдат връчени книжа – искова молба с вх.
№ 14545 от 17.08.2021 г. за развод, предявена от
Радостина Иванова Минкова с ЕГН 7707179072,
постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 53,
вх. 9, ет. 5, ап. 9, и приложенията към нея, въз
основа на които е образувано гр.д. № 5805/2021 г.
по описа на съда, и разпореждането за отговор по
чл. 131 от ГПК. Указва на лицето, че ако не се
яви да получи книжата, следва да посочи съдебен
адрес, на който да му бъдат връчвани съобщенията, като в противен случай производството ще
се гледа по реда на чл. 48, ал. 2 от ГПК, като на
ответника Антонино Ерколано ще бъде назначен
особен представител.
7590
Варненският районен съд, XLVIII състав,
призовава Александър Михайлович Кистенев,
роден на 14.11.1957 г. в гр. Москва, с последен
известен адрес гр. Варна, ул. Найден Геров № 45
„В“, като ответник по предявените от „ЕнергоПро Продажби“ – АД, искове с правно основание
чл. 79 и 86 ЗЗД по гр.д. № 12992/2021 г. по описа
на ВРС, XLVIII състав, като указва на същия, че
следва да се яви в канцеларията във ВРС в деловодството на XLVIII състав в срок до 1.02.2022 г.,
за да получи книжата по делото. При неявяване
исковата молба ведно с приложенията ще се
считат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7478
Русенският районен съд, 6 гр. състав, призовава
Огуз Кьомюр, гражданин на Република Турция,
да се яви в съда в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на
съда за получаване на препис от искова молба
и доказателствата за отговор по чл. 131 от ГПК
по гр. д. № 3817/2021 г. по описа на РС – Русе, на
основание чл. 48, ал. 1 от ГПК, заведено от Веска
Христова Кьомюр за развод по чл. 49, ал. 1 от СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай ще му бъде назначен особен представител.
7519
Районният съд – Сливен, уведомява Стийв
Стоян Ерак, гражданин на Хърватия, роден на
6.09.1956 г., че срещу него има заведено гр.д.
№ 3767/2021 г. по описа на СлРС от Радостинка
Иванова Ерак по чл. 49 от СК и има право в
двуседмичен срок от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“ да се яви в съда, за да получи препис от исковата молба и приложенията.
7561
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 2767/2020 г. по описа на съда по предявена
на 30.11.2020 г. искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена
на иска 891 986,87 лв. за отнемане в полза на
държавата на следното имущество, както следва:
І. От Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500,
на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ с цена на иска 4100 лв.:
– Равностойността на 100 дружествени дяла в
размер 100 лв. от капитала на „Вино Ем Ви Ди
86“ – ЕООД, ЕИК 204334273.
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– Лек автомобил, марка „Ситроен“, модел
„Ц4“, регистрационен номер А7042ММ, № на
рама V F 7L A NF UC74144133, № на двигат ел я
NFU10FX5G2490800, цвят – черен металик, дата
на първоначални регистрация 29.11.2005 г. Пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 4000 лв.
II. От Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 916 586,87 лв.:
– Сумата в размер 220 лв., получена от продажбата на 20 дружествени дяла от капитала на
„Вино Ем Ви Ди – ЕООД, ЕИК 200935223.
– Сумата в размер 200 лв., получена от продажбата на 20 дружествени дяла от капитала на
„МАБ – 09“ – ЕООД, ЕИК 200923071.
– Сумата в размер 18 995 лв., представляваща
предоставен заем от Марин Валентинов Добрев
на „Вино Ем Ви Ди“ – ЕООД, с ЕИК 200935223
за 2017 г.
– Сумата в размер 2565 лв., представляваща вноски на каса, послужила за плащане на
погасителните вноски по кредитната карта по
разплащателна сметка с кредитна карта с IBAN
BG03FINV915010BGN0QVIM в левове, открита
на 10.02.2011 г. в „ПИБ“ – АД, с титуляр Марин
Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 11 334,36 лв., представ
л яваща п реобразу ван остат ък от вноск и
на к аса по ра зп ла щат ел на сме т к а с І BA N
BG90STSA93000020900806 в левове, открита на
3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 16 912,14 лв. представляваща
вноски на каса от трето лице Ангел Димов Костадинов с пълномощно 2024/2013 г. по разплащателна сметка с ІBAN BG90SТSA93000020900806 в левове, открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с тит ул яр Марин Ва лентинов Добрев, ЕГН
8609160500.
– Сумата в размер 2280,92 лв., представляваща
вноски на каса, послужила за плащане на погасителните вноски по кредит по разплащателна
сметка с IBAN BG90STSА 93000020900806 в левове,
открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 9731,13 лв., представляваща
преобразуван остатък от вноски на каса по разплащателна сметка с ІBAN BG90STSA93000020900806
в левове, о т к ри та на 3.04.2013 г. в „Ба н к а
ДСК“ – ЕА Д, с тит ул яр Марин Ва лентинов
Добр ев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 3805 лв., представляваща
вноски на каса от трето лице Ангел Димов Костадинов с пълномощно 2024/2013 г. по разплащателна сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в левове, открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с тит ул яр Марин Ва лентинов Добрев, ЕГН
8609160500.
– Сумата в размер 4812,44 лв., представляваща
вноски на каса, послужила за плащане на погасителните вноски по кредит по разплащателна
сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в левове,
открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 669,18 лв., представляваща
преобразуван остатък от вноски на каса от трето
лице Ангел Димов Костадинов с пълномощно
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2024/2013 г. по разплащателна сметка с IBAN
BG90STSA93000020900806 в левове, открита на
3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 1182 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка с IBAN
BG90STSA93000020900806 в левове, открита на
3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 5512,30 лв., представляваща вноски на каса от трето лице Ангел Димов
Костадинов с пълномощно 2024/2013 г., послужила за плащане на погасителните вноски
по кредит по разплащателна сметка с IBAN
ВG90STSА93000020900806 в левове, открита на
3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 82 лв., представляваща
превод от трето лице по разплащателна сметка с
IBAN BG90STSA93000020900806 в левове, открита
на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 4949,33 лв,, представляваща
преобразуван остатък от вноски на каса от трето
лице Ангел Димов Костадинов с пълномощно
2024/2013 г. по разплащателна сметка с IBAN
BG90STSA93000020900806 в левове, открита на
3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 275 лв., представляваща
превод от трето лице по разплащателна сметка с
IBAN BG90STSA93000020900806 в левове, открита
на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 4194,36 лв., представляваща
преобразуван остатък от вноски на каса по разплащателна сметка с ІBAN BG90STSA93000020900806
в левове, о т к ри та на 3.0 4.2013 г. в „Ба н к а
ДСК“ – ЕА Д, с тит ул яр Марин Ва лентинов
Добр ев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 7615,40 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит по разплащателна
сметка с IBAN BG90STSA93000020900806 в левове,
открита на 3.04.2013 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 1583,74 лв., трансферирана от сметка с IBAN BG90STSA93000020900806,
представляваща вноски на каса по разплащателна
сметка за обслужване на плащанията с кредитна
карта с IBAN BG16STSA93000021599374, открита
на 6.03.2014 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 4852,55 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта по разплащателна сметка за обслужване на плащанията с
кредитна карта с IBAN BGI6STSA93000021599374,
открита на 6.03.2014 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 50 лв., трансферирана от
сметка с ІBAN BG58STSA93000021591731, представляваща погасителни вноски по кредитна
карта по разплащателна сметка за обслужване на плащанията с кредитна карта с IBAN
BG16STSA93000021599374, открита на 6.03.2014 г.
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в общ размер 1033,11 лв., трансферирана от сметка с IBAN BG90STSA93000020900806,
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представляваща погасителни вноски по кредитна
карта по разплащателна сметка за обслужване на плащанията с кредитна карта с ІВAN
BG29STSA93000023914045 в левове, открита на
4.10.2016 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Марин
Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 4550 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта по разплащателна сметка за обслужване на плащанията с
кредитна карта с IBAN BG29STSA93000023914045
в левове, о т к ри та на 4.10.2016 г. в „Ба н к а
ДСК“ – ЕА Д, с тит ул яр Марин Ва лентинов
Добр ев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 4,08 евро с левова равностойност 7,98 лв., трансферирана от сметка с
IBAN BG90STSA93000020900806, представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка в евро
с IBAN BG40STSA93000025766935, открита на
11.12.2018 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 12 473,24 лв., представ
л я ва ща пог аси т е л н и вно ск и по к р ед и т по
основна сметка модула безком. пл. с IВA N
BG73UNCR70001522150013 в левове, открита на
16.12.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в общ размер 58,64 лв., трансферирана
от сметка с BG87UNCR70001522562302, представ
ляваща вноски на каса по основна сметка модула
безком. пл. с IBAN BG73UNCR70001522150013 в
левове, открита на 16.12.2014 г. в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Марин Валентинов
Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в общ размер 37,11 лв., трансферирана
от сметка с IBAN BG13UNCR70001520614904, представляваща вноски на каса по основна сметка модула безком. пл. с IBAN BG73UNCR70001522150013
в левове, открита на 16.12.2014 г. в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Марин Валентинов
Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 10 322 лв., представляваща
погасителни плоски по кредитна карта, погасителна сметка с кредитна карта VISA Classic с ІВAN
BG13UNCR70001520614904 в левове, открита на
5.06.2012 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 7935 лв., представляваща
погасителни вноски по кредитна карта по погасителна сметка с кредитна карта VISA Classic с
ІВAN BG87UNCR70001522562302 в левове, открита
на 11.03.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Марин Валентинов Добрев, ЕГН 8609160500.
– Сумата в размер 205,71 лв., представляваща
платена щета по сключена застраховка от ЗАД
„Алианц България Живот“ – АД.
– Сумата в размер 462 164,23 лв., представ
ляваща парични вноски от Марин Валентинов
Добрев във „Вино Ем Ви Ди“ – ЕООД, с ЕИК
200935223 за периода от 2010 г. до 2015 г.
– Сумата в размер 287 278 лв., представляваща
част от направените парични вноски от Марин
Валентинов Добрев във „Вино Ем Ви Ди“ – ЕООД,
с ЕИК 200935223 през 2016 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 8.03.2022 г. от 10 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
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права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд в настоящото дело.
7566
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д.
№ 2768/2020 г. по описа на съда по предявена
на 30.11.2020 г. искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена
на иска – 157 137,10 лв., за отнемане в полза на
държавата на следното имущество, както следва:
От Йосиф Стефанов Христов и Неджмие Ахмед
Христова на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Сграда с идентификатор 07079.655.137.1 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас,
одобрена със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес
на имота: Бургас, п.к. 8000, ул. Тракиец № 34,
разположена в поземлен имот с идентификатор
07079.655.137, със застроена площ 64 кв. м; брой
етажи 1; с предназначение на сградата – жилищна
сграда еднофамилна; стар идентификатор – няма.
Съгласно предходни документи за собственост
сградата представлява: едноетажна масивна жилищна сграда – западен близнак, със застроена
площ 88,50 кв. м, състояща се от две спални,
кухня-трапезария, дневна, килер и баня – WC,
при граници: североизток – външен зид и източен
близнак, северозапад  –  външен зид, югоизток  –  
външен зид, югозапад  –  външен зид, изградена
в бивш УПИ XIX-1024 в кв. 62 по отменения
план на ж.к. Меден рудник, зона „Г“, гр. Бургас,
целият с площ 777 кв. м, при граници: североизток – УПИ I, северозапад  –   УПИ ХХ-1021,
югоизток  –  ул. Тракиец, югозапад – имот с пл.
№ 1025, придобит с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 140, том II, peг.
№ 2880, дело № 314 от 21.12.2017 г. на нотариус
peг. № 257 в НК (вх. peг. № 18207/21.12.2017 г., акт
№ 131, том 51, дело № 9632/2017 г. на СВ – Бургас. Пазарна стойност на имота към настоящия
момент  –  108 000 лв.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „ Б М В “, м о д е л „7 4 0 И А“, р е г. № А 4 2 0 2 Н П , № н а
рама – WBAGG81000DF88045, № на двигателя
448S251112026, цвят – тъмносин металик, дата на
първоначална регистрация 1.06.1999 г., придобит
с договор за покупко-продажба от 17.01.2019 г.
Пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 4000 лв.
От Йосиф Стефанов Христов на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Ескорт“,
peг. № А9740ВК, № на рама WF0NXXGCANSJ64773,
№ на д ви г ат е л я R K ATR 56231, ц вя т – чер ен
металик, дата на първоначална регистрация
19.04.1996 г., придобит с договор за покупкопродажба от 3.10.2013 г. Пазарна стойност към
настоящия момент – 700 лв.
– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „325 ТДС“,
peг. № А1326МТ, № на рама WBACC31030CG21476,
№ на двигател я 256Т131857975, цвят – черен
металик, дата на първоначална регистрация
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19.06.1996 г., придобит с договор за покупкопродажба от 21.12.2015 г. Пазарна стойност на
автомобила към настоящия момент  –  1900 лв.
– Л е к а в т о м о б и л , м а р к а „ Б М В “, м о дел „7 ЕР РЕИХЕ“, peг. № А 2021МХ, № на
рама W BAGF21080DF67492, № на двигател я
308S152010860, цвят – лилав металик, дата на
първоначална регистрация 24.08.1994 г., придобит
с договор за покупко-продажба от 20.05.2016 г.
Пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 2100 лв.
От Йосиф Стефанов Христов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер 700 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Форд“, модел „Ескорт“, peг. № А1725ВВ, № на
рама WF0NXXGCANSL61450, № на двигателя
RDASL61450, към датата на отчуждаването му.
– Сумата в размер 200 лв., представляваща непреобразувания остатък от пазарната стойност на
лек автомобил, марка „БМВ“, модел „725 ТДС“, peг.
№ А4560ММ, № на рама WBAGE01060DН84997,
№ на двигателя 256T121718713, цвят – черен металик, дата на първоначална регистрация 4.07.1997 г.,
към датата на отчуждаването му.
– Сумата в размер 1100 лв., представляваща
непреобразувания остатък от пазарната стойност
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525 ТДС“,
peг. № А8293МР, № на рама WBADF710X0BS45672,
№ на двигателя 256Т130378846, цвят – бял, дата
на първоначална регистрация 10.02.1998 г., към
датата на отчуждаването му.
– Сумата в размер 2450 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Опел“, модел „Вектра 1.6“, peг. № А4220МС,
№ на рама W0L0JBF35Y7064379, № на двигателя
Y16XE20P36765, цвят – тъмносин металик, дата
на първоначална регистрация 15.05.2000 г., към
датата на отчуждаването му.
– Сумата в размер 10 300 лв., представляваща
непреобразувания остатък от пазарната стойност
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „735 И“,
peг. № А7664МС, № на рама WBAGL41010DL91385,
№ на двигателя N62B36А52272747, цвят – черен,
дата на първоначална регистрация 19.04.2002 г.,
към датата на отчуждаването му.
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
непреобразувания остатък от пазарната стойност на лек автомобил, марка „БМВ“, модел
„730 Д А втомат ик“, peг. № А7677К Н, № на
рама W BAGM21050DR 55847, № на двигател я
2306D231655577, цвят – черен металик, дата на
първоначална регистрация 31.03.2005 г., към датата на отчуждаването му.
– Сумата в размер 900 лв., представляваща
непреобразувания остатък от пазарната стойност
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „525 ТДС“,
peг. № А3809МТ, № на рама WBADF71020BS41180,
№ на двигателя 256Т121078791, цвят – тъмносин
металик, дата на първоначална регистрация
24.11.1997 г., към датата на отчуждаването му.
– Сумата в размер 8500 лв., представляваща
непреобразувания остатък от пазарната стойност
на лек автомобил, марка „БМВ“, модел „X 5“, peг.
№ А6492МХ, № на рама WBAFA71090LU93588,
№ на двигателя 306D131965343, цвят – черен, дата
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на първоначална регистрация 2.01.2003 г., към
датата на отчуждаването му.
– Сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
,.БМВ“, модел „523 И“, peг. № А9148MX, № на
рама WBADM41020GM05549, № на двигателя
256S437101935, цвят – черен, дата на първоначална регистрация 5.02.1999 г., към датата на
отчуждаването му.
– Сумата в размер 1700 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Опел“, модел „Астра 1.6 И“, peг. № А8210НА,
№ на рама W0L0TGF35Y8118762, № на двигателя
X16XЕL20N41109, цвят – черен металик, дата
на първоначална регистрации 26.07.2000 г., към
датата на отчуждаването му.
– Сумата в размер 747,65 лв., представляваща
преобразуван остатък от вноски на каса от Йосиф
Стефанов Христов по разплащателна сметка с
IBAN BG22STSA93000024841006 в левове в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Йосиф Стефанов Христов,
ЕГН 7612080624.
– Сумата в размер 149,81 лв., представляваща
преобразуван остатък от вноски на каса от Йосиф
Стефанов Христов по разплащателна сметка с
ІВAN BG22STSA93000024841006 в левове в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Йосиф Стефанов Христов,
ЕГН 7612080624.
От Йосиф Стефанов Христов и Неджмие Ахмед
Христова на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„БМВ“, модел „525 Д“, peг. № А5615НM, № на
рама W BA DL91040GW50370, № на двигател я
256D130039414, цвят – черен, дата на първоначална регистрация 6.04.2000 г., към датата на
отчуждаването му.
От Неджмис Ахмед Христова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер 189,64 лв., представляваща вноски на каса и послужила за погасяване
на пот ребителск и кредит, съгласно договор
№ 7000811360 от 5.10.2018 г. по разплащателна
сметка с ІВAN BG98TBIB93101078744401 в левове
в „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД, с титуляр Неджмие
Ахмед Христова, ЕГН 8204100632.
Делото с насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 25.03.2022 г. от 11 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнеманe
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд в настоящото дело.
7567
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано
гр.д. № 795/2021 г. по описа на съда по предявена
на 17.05.2021 г. искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и цена
на иска – 324 292,62 лв., за отнемане в полза на
държавата на следното имущество:
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I. От Юлиана Любенова Петрова и Димитър
Илиев Петров на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 149 от ЗПКОНПИ:
1. самостоятелен обект в сграда № 1 с идентификатор 67800.504.260 с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ
53,03 кв. м, ведно с 5,72 кв. м прилежащи части
от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху
поземления имот; адрес на обекта: гр. Созопол,
п.к. 8130, ул. Ропотамо, ет. 1, aп. 203, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот с № 252, том 2, рег. № 3766, дело
№ 204/2016 г., с пазарна стойност към момента
80 189,03 лв.;
2. лек автомобил, марка „Мерцедес GL 420
ЦДИ“, peг. № РВ6767ТС, двигател 62991240011170,
рама № WDC1648281A282448, цвят – черен металик, дата на първа регистрация 13.08.2007 г.,
придобит на 12.07.2018 г., с пазарна стойност към
момента 19 000 лв.
ІІ. От Димитър Илиев Петров на основание
чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
лек автомобил, марка „Ауди А6 3.0 ТДИ“,
рег. № РВ7177АВ, двигател CDYQ03100, рама
№ WAUZZZ4F69N006737, цвят – сив металик,
дата на първа регистрация 25.11.2009 г., придобит
на 18.11.2014 г. с пазарна стойност към момента
14 000 лв.
ІІІ. 210 899,28 лв. от Димитър Илиев Петров
на основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 151
от ЗПКОНПИ:
1. 2 650, 50 евр о с левова ра вно с т ой но с т
518 3,9 2 л в. – в н о с к и н а к а с а в с п е с т о в н а
сме т к а „Без ог ра н и чен и я“ в евро с IBA N:
BG41R Z BB91551401378413 в „Ра йфа йзенба н к
(България)“ – ЕАД;
2. 70 0 0 евро с левова равностойност
13 690,81 лв. – сбор на изтеглени на каса суми
от спестовна сметка „Без ограничения“ в евро с
IBAN: BG41RZBB91551401378413 в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, с източник непреобразувана
част от трансферирана сума от банкова сметка
в евро с IBAN: BG60U3;
3. 4 0 0 0 е в р о с л е в о в а р а в н о с т о й н о с т
78 2 3 , 32 л в. – н а р е д е н и з хо д я щ п р е в о д н а
25.06.2015 г. от спестовна сметка „Без ограничения“ в евро с IBAN: BG43RZBB91551401378413
в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, в полза
на „Делта транс комерс“ – ЕООД, с източник
трансферирана сума от банкова сметка с IBAN:
BG60UBBS80024447794110 в „Обединена българска
банка“ – АД;
4. 7000 евро, равняващи се на 13 690,81 лв. – сбор
на изтеглени на каса суми от картова сметка в
евро с ІBAN: G79RZBB9155440I378403 в „Райфайзенбанк (Българи я)“ – ЕА Д, с източник
трансферирани суми от банкова сметка с ІBAN:
BG41RZBB91551401378413 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД;
5. 10 0 0 0 евр о с лев ов а ра вно с т ой но с т
19 558, 30 л в. – нар еден изход я щ п р евод на
6.04.2012 г. в полза на трето лице от срочен депозит в евро с IBAN: BG11FINV915020EUR0K2LK
в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
6. 20 163,34 евро с левова равностойност
39 436,07 лв. – сбор от внесени на каса парични средства от титуляря и начислени лих-
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ви по разплащателна сметка в евро с IBAN:
BG16FІNV91501015767251 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
7. 10 002,50 евро с левова равностойност
19 563,19 лв. – сбор от внесени парични средства
на 14.06.2017 г. по срочен депозит в евро с 1BAN:
BG 09 BPBI 7924 2467 1216 01 в „Юробанк България“ – АД;
8. 10 007,50 евро с левова равностойност
19 572,97 лв. – сбор от внесени парични средства на 14.06.2017 г. по срочен депозит в евро с
IBAN: BG 79 BPBI7924 2467 1216 02 в „Юробанк
България“ – АД;
9. 10 0 0 0 евр о с лев ов а ра вно с т ой но с т
19 558,30 лв. – внесени парични средства на
14.06.2017 г. по срочен депозит в евро с IBAN:
BG 52 BPBI 7924 2467 1216 03 в „Юробанк България“ – АД;
10. 90 02,25 евро с левова равностойност
17 606,87 лв. – сбор от внесени парични средства
на 1.08.2017 г. по срочен депозит в евро с IBAN:
BG 25 ВРВІ 7924 2467 1216 04 в „Юробанк България“ – АД;
11. 9 0 0 5 е в р о с л е в о в а р а в н о с т о й н о с т
17 612,25 лв. – сбор от внесени парични средства на 1.08.2017 г. по срочен депозит в евро с
IBAN: BG 95 BPBI 7924 2467 1216 05 в „Юробанк
България“ – АД;
12. 90 0 0 евро с левова равностойност
17 602,47 лв. – внесени парични средства на
1.08.2017 г. по срочен депозит в евро с IBAN:
BG 68 ВРВІ 7924 2467 1216 06 в „Юробанк България“ – АД.
IV. От Димитър Илиев Петров на основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
104,46 евро, равняващи се на 204,31 лв. – начислени лихви върху парични средства по спестовна сметка „Без ограничения“ в евро с IBAN:
BG41R Z BB91551401378413 в „Ра йфа йзенба н к
(България)“ – ЕАД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 24.03.2022 г. от 10,45 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд в настоящото дело.
7417
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 2279/2017 г. по
предявен иск от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с БУЛСТАТ 131463734, представ
лявано от председателя Сотир Цацаров, срещу:
1. Цветомир Тодоров Ценов, ЕГН 7601151808,
постоянен адрес: Варна, ул. Крали Марко № 23;
2. „Марчело лес“ – ЕООД, ЕИК 131567220, седалище и адрес на управление: София, ул. Любен
Каравелов № 12, ап. 1; 3. „Николов“ – ЕООД,
ЕИК 103954338, седалище и адрес на управление:
Варна, ул. Проф. Державин, бл. 4, ет. 2, ап. 4;
4. „Лъки прайс 1“ – ЕООД, ЕИК 202193219, седалище и адрес на управление: Варна, ул. Крали
Марко № 23, и 5. „Лъки прайс 2“ – ЕООД, ЕИК
202193226, седалище и адрес на управление: Варна,
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ул. Крали Марко № 23, с искане за отнемане в
полза на държавата на имущество на ответниците
на обща стойност 322 754,09 лв., формирано от
следните вещи и парични суми, претендирани
от следните ответници, на следните основания:
1. На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ от отв. Цветомир Тодоров
Ценов, ЕГН 7601151808:
– сумата 2000 лв., платена за придобиване
на дружествените дялове в капитала на „Валмег“ – ЕООД, ЕИК 111563061, седалище и адрес
на управление: Варна, ул. Одесос № 18, ет. 1, aп. 1;
– сумата 5000 лв., платена за придобиване
на дружествените дялове в капитала на „Николов“ – ЕООД, ЕИК 103954338, седалище и адрес
на управление: Варна, ул. Проф. Державин, бл. 4,
ет. 2, ап. 4;
– сумата 20 000 лв., платена за придобиване на дружествените дялове в капитала на
„Шарк – М“ – ЕООД, ЕИК 102903629, седалище и
адрес на управление: София, ул. Цар Асен ІІ № 55;
– сумата 2 лв., представляваща равностойност
та на придобитите дялове в капитала на „Лъки
Прайд 1“ – ЕООД, ЕИК 202193219, вписано в
търговския регистър на 17.08.2012 г., седалище
и адрес на управление: Варна, ул. Крали Марко
№ 23;
– сумата 2 лв., представляваща равностойност
та на придобитите дялове в капитала на „Лъки
Прайд 2“ – ЕООД, ЕИК 202193226, вписано в
търговския регистър на 17.08.2012 г., седалище
и адрес на управление: Варна, ул. Крали Марко
№ 23;
– сумата 2 лв., представляваща равностойност
та на придобитите дялове в капитала на „Лъки
Прайд 3“ – ЕООД, ЕИК 202194659, вписано в
търговския регистър на 20.08.2012 г., седалище
и адрес на управление: Варна, ул. Крали Марко
№ 23;
– сумата 2 лв., представляваща равностойност
та на придобитите дялове в капитала на „Лъки
Прайд 4“ – ЕООД, ЕИК 202194641, вписано в
търговския регистър на 20.08.2012 г., седалище
и адрес на управление: Варна, ул. Крали Марко
№ 23;
– сумата 2 лв., представляваща равностойност
та на придобитите дялове в капитала на „Лъки
Прайд 5“ – ЕООД, ЕИК 202200703, вписано в
търговския регистър на 23.08.2012 г., седалище
и адрес на управление: Варна, ул. Крали Марко
№ 23;
– сумата 500 лв., платена за придобиване на
дружествените дялове в капитала на „Емавто“ – ЕООД, ЕИК 131566015, регистрирано по
ф.д. № 13337/2005 г. на Софийския градски съд,
седалище и адрес на управление: София, ул. Цар
Асен ІІ № 55; проверяваното лице е едноличен
собственик на капитала съгласно договор от
23.07.2008 г.
2. На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ от Цветомир Тодоров
Ценов, ЕГН 7601151808:
– сумата 5000 лв., получена от продажбата
на дружествените дялове от капитала на „Булкемикъл“ – ЕООД, ЕИК 104687888, peг. по ф.д.
№ 627/2007 г. на ОС – Велико Търново, с адрес
на управление: Габрово, ул. Малчика № 4, ет. 2.
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3. На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ от Цветомир Тодоров
Ценов, ЕГН 7601151808:
– сумата в размер 3050 лв., представляваща
вноска от проверяваното лице по сметката на
„Николов“ – ЕООД, ЕИК 103954338, в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 44 984,09 лв., представляваща
вноска от проверяваното лице по сметката на
„Николов“ – ЕООД, ЕИК 103954338, в „Алианц
Банк България“ – АД;
– сумата в размер 60 лв., представляваща
вноска от проверяваното лице по сметка на
„Лъки Прайс 1“ – ЕООД, ЕИК 202193219, в „Инвестбанк“ – АД;
– сумата в размер 100 лв., представляваща
вноска от проверяваното лице по сметка на
„Лъки Прайс 1“ – ЕООД, ЕИК 202193219, в ТБ
„Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 50 лв., представляваща
вноска от проверяваното лице по сметка на
„Булколор“ – ЕООД, ЕИК 107546451, в „Инвестбанк“ – АД.
4. На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ от „Лъки Прайс 2“ – ЕООД, ЕИК
202193226:
– лек автомобил, марка „Смарт“, модел „МС01“,
ДК № В2505НС, рама № WME01MC011H057673,
дата на първа регистрация 1.07.2001 г., придобит
съгласно договор и фактура от 14.03.2013 г. за
сумата 1560 лв.; пазарна стойност към настоящия
момент – 1500 лв.
5. На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2
и чл. 62 от ЗОПДНПИ от „Марчело лес“ – ЕООД,
ЕИК 131567220:
– сумата в размер 100 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „БМВ“, модел „X 5“, peг.
№ 444Н893, дата на първа регистрация 17.10.2008 г.
6. На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2
и чл. 62 от ЗОПДНПИ от „Николов“ – ЕООД, ЕИК
103954338:
– сумата в размер 140 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „450“,
рег. № В 6538 РХ, дата на първа регистрация
21.07.2008 г.
7. На основание чл. 72 във връзка с чл. 66, ал. 2
и чл. 62 от ЗОПДНПИ от „Лъки Прайс 1“ – ЕООД,
ЕИК 202193219:
– сумата в размер 500 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Мерцедес“, модел „СЛК 230“, рег. № В 3880 НВ,
дата на първа регистрация 1.02.1999 г., към датата
на отчуждаването му.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
7.04.2022 г. от 10,20 ч.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят претенциите си за права върху имуществото, претендирано за отнемане, в срок до
деня, предхождащ деня на насроченото първо
о.с.з., като ги предупреждава, че при неспазване
на срока подадените след него претенции няма
да се разгледат.
7412
Русенският окръжен съд в закрито заседание с определение от 4.11.2021 г. обявява, че в
съда на 22.07.2021 г. по мотивирано искане с
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вх. № 4672/22.07.2021 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, чрез председателя Сотир Стефанов Цацаров, срещу Кристиян
Руменов Костов, ЕГН 9109145366, с постоянен и
настоящ адрес: Русе, ул. Родопи № 2, вх. 2, ет. 2,
ап. 4, адрес за призоваване: затвор – Белене,
гр. Белене, ул. Страцин № 4, и Диана Иванова
Михайлова, ЕГН 8109055316, с постоянен и настоящ
адрес: с. Червена вода, община Русе, област Русе,
ул. Александър Стамболийски № 35, е образувано
гр. дело № 483/2021 г. относно отнемане в полза на
държавата на имущество на стойност 89 397,73 лв.
на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Иска
се отнемане в полза на държавата на следното
имущество:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Кристиян Руменов Костов,
ЕГН 9109145366, с цена на иска 40 500 лв.:
– Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел
„Е 320“, № рама: WDB2110651X102632, двигател:
11294931524557, с peг. № Р 3607 КА, пазарна стойност към настоящия момент – в размер 33 000 лв.
– Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц 230 Т“, № рама: WDB2032521F754172,
двигател: 27292030177643, с peг. № Р 3866 KB,
пазарна стойност към настоящия момент – в
размер 7500 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Кристиян Руменов
Костов, ЕГН 9109145366, с цена на иска 29 800 лв.:
– Сумата в размер 800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на мотоциклет, марка „Априлия“, модел „50“,
№ рама: ZD4MZB100VS000558, двигател: без
номер, с peг. № Р 3216 М.
– Сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на мотоциклет, марка „Хонда“, модел „ЦБР 900
РР“, № рама: JH2SC44A4YM013579, двигател:
SC44E2026692, с peг. № Р 1665 X.
– Сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“, № рама: WF0BXXGCDB2R70016, двигател:
ХК44349, с peг. № Р 2737 АТ.
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на мотоциклет, марка „Сузуки“, модел „ГСР 600“,
№ рама: JS1B9111100113810, двигател: N730111052,
с peг. № Р 2638 X.
– Сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Форд“, модел „Фокус“, № рама: WF0AXXGCDAXL30184, двигател:
XL30184, с peг. № Р 5123 В.
– Сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Мазда“, модел „323 Ф“,
№ рама: JMZBJ14M231498200, двигател: ZM605552,
с peг. № Р 6299 ВС.
– Сумата в размер 4000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даване на лек автомобил, марка „Волво“, модел
„С 60“, № рама: YV1RS65P212090694, двигател:
B5244S22559030, с peг. № Р 7559 ВТ.
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– Сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на мотоциклет, марка „Джилера“, модел „Рънър
180“, № рама: ZAPM0800003000916, двигател:
М081М29624, с peг. № Р 2493 X.
– Сумата в размер 3500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Пежо“, модел „206“,
№ рама: VF32ARHYF41547708, двигател: 4007557,
с peг. № Р 8904 АН.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Кристиян Руменов
Костов, ЕГН 9109145366, с цена на иска 10 660,73 лв.:
– Сумата в размер 2641,30 лв. (977,92 лв. +
782,33 лв. + 881,05 лв.), представляваща получени парични преводи от трети лица без посочено
основание.
– Сумата в размер 2105,83 лв. (1955,83 лв.
+ 150 лв.), представляваща наредени парични
средства от лицето Кристиян Руменов Костов.
– Сумата в размер 3850 лв., представляваща
вноски по кредитна карта от Кристиян Руменов
Костов.
– Сумата в размер 1389,56 лв., представляваща
вноски по дебитна карта от Кристиян Руменов
Костов.
– Сумата в размер 674,04 лв., представляваща
вноски по кредит от Кристиян Руменов Костов.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Диана Иванова Михайлова,
ЕГН 8109055316, с цена на иска 7000 лв.:
– Лек автомобил, марка „Волво“, модел „С 80“,
№ рама: YV1TS65E2X1039154, двигател: Т1645208,
с peг. № Р 1019 ВТ, пазарна стойност към настоящия момент – в размер 3500 лв.
– Товарен автомобил, марка „Сеат“, модел
„Ибиза“, № рама: VSSZZZ6LZ5R034483, двигател:
AZQ578339, с peг. № Р 3858 АН, пазарна стойност
към настоящия момент – в размер 3500 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Диана Иванова
Михайлова, ЕГН 8109055316, с цена на иска 1437 лв.:
– Сумата в размер 97 лв., представляваща
наредени парични преводи от Диана Иванова
Михайлова.
– Сумата в размер 1340 лв., представляваща
получени парични преводи от Диана Иванова
Михайлова от трети лица без посочено основание.
Делото е насрочено за 23.02.2022 г. от 10 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото,
е до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
7413
Р ус е нс к и я т о к р ъ же н с ъ д н а о с нов а н ие
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 503/2020 г. по искова молба
с вх. № 7870/3.09.2020 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество срещу Ширин
Ахмед Сабри, ЕГН 8008165038, постоянен и нас
тоящ адрес: гр. Ветово, област Русе, ул. Родопи
№ 9, и Алдин Хасан Калайджи, ЕГН 7407095387,
постоянен и настоящ адрес: гр. Ветово, област
Русе, ул. Родопи № 9, с искане за отнемане в
полза на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност, на основание чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ и Решение № 1637 от 31.08.2020 г. на
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КПКОНПИ с предявено искане да бъде постановено решение за отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество на стойност
352 936,06 лв., както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме в полза на
държавата от Ширин Ахмед Сабри, ЕГН 8008165038,
с цена на иска в размер 213 286,82 лв.:
сумата в размер 3045 лв., представляваща паричната равностойност на отчуждения недвижим
имот – нива, с площ 8,700 дка, представляваща
имот № 238005 по плана за земеразделяне на
гр. Ветово, определена по пазарна стойност към
датата на отчуждаването му – 10.02.2015 г.;
сумата в общ размер 568,76 лв., представл яваща
погасителни вноски в периода: м. 11.2010 г. – 2011 г.
по необезпечен стоков кредит № CREX-02476937
от 29.10.2010 г., отпуснат от „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ – ЕАД;
сумата в общ размер 1238,76 лв., представ
ляваща погасителни вноски през 2012 г. по необезпечен стоков кредит № CREX-02737248 от
16.12.2011 г., отпуснат от „БНП Париба Пърсънъл
Файненс“ – ЕАД;
сумата в общ размер 97 511,95 евро с левова
равностойност в размер 190 716,80 лв., представ
ляваща получени парични средства чрез Western
Union;
сумата в общ размер 4705 щатски долара
с левова равностойност в размер 7728,28 лв.,
представляваща получени парични средства чрез
Western Union;
сумата в общ размер 159,14 британски лири с
левова равностойност в размер 361,39 лв., представляваща получени парични средства чрез
Western Union;
сумата в общ размер 5378,28 турски лири
с левова равностойност в размер 7991,83 лв.,
представляваща получени парични средства чрез
Western Union;
сумата в общ размер 3272,49 ОАЕ дирхам с
левова равностойност в размер 1636 лв., представляваща получени парични средства чрез
Western Union.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме в полза
на държавата от Алдин Хасан Калайджи, ЕГН
7407095387, с цена на иска в размер 139 649,25 лв.:
сумата в размер 2400 лв., представляваща
паричната равностойност на отчуждения л.а.
„Рено Еспейс 2,2“, рег. № Р9887АМ, определена
по пазарна стойност към датата на отчуждаването
му – 23.07.2013 г.;
сумата в размер 2800 лв., представляваща паричната равностойност на липсващия л.а. „Пежо
406 2.0 Д“, рег. № Р9144АН, определена по пазарна
стойност към 15.03.2016 г.;
сумата в размер 4500 лв., представляваща
паричната равностойност на отчуждения т.а.
„Фиат Дукато“, рег. № Р0564АН, определена по
пазарна стойност към датата на отчуждаването
му – 30.10.2012 г.;
сумата в размер 5800 лв., представляваща
паричната равностойност на отчуждения л.а.
„Киа Карнивал“, рег. № Р6340АР, определена по
пазарна стойност към датата на отчуждаването
му – 1.08.2013 г.;
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сумата в размер 9000 лв., представляваща
паричната равностойност на липсващия л.а.
„Шевролет Каптива“, рег. № Р6457ВХ, определена
по пазарна стойност към 18.11.2019 г.;
сумата в размер 4500 лв., представляваща
паричната равностойност на отчуждения л.а.
„Опел Сигнум“, рег. № Р5796КА, определена по
пазарна стойност към датата на отчуждаването
му – 22.05.2018 г.;
сумата в общ размер 1895,93 евро с левова равностойност в размер 3711,35 лв., представляваща
вноски от титуляря по разплащателна сметка
в евро с IBAN BG 19 UNCR 7000 1520 3280 64,
открита в „УниКредит Булбанк“ – АД;
сумата в общ размер 3572,38 евро с левова
равностойност в размер 6992,42 лв., представляваща вноски/входящи преводи от трети лица през
2013 г. по разплащателна сметка в евро с IBAN
BG 19 UNCR 7000 1520 3280 64;
сумата в размер 100 лв., представляваща вноска
от титуляря по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG 17 BPBI 7921 1042 4342 01, открита в
„Юробанк България“ – АД;
сумата в общ размер 46 768,50 евро с левова
равностойност в размер 91 471,24 лв., представляваща получени парични средства чрез Western
Union;
сумата в общ размер 90 щатски долара с левова
равностойност в размер 137,47 лв., представляваща
получени парични средства чрез Western Union;
сумата в общ размер 300 британски лири с
левова равностойност в размер 781,19 лв., представляваща получени парични средства чрез
Western Union;
сумата в общ размер 2625 турски лири с левова равностойност в размер 1816,40 лв., получени
парични средства чрез Western Union;
сумата в общ размер 8000 датски крони с левова
равностойност в размер 2105 лв., представляваща
получени парични средства чрез Western Union;
сумата в общ размер 1807 евро с левова равностойност в размер 3534,18 лв., представляваща
получени парични средства чрез Моnеу Gram.
Делото е насрочено за 10.03.2022 г. от 10 ч.
Съдът указва на третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото,
че могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред първата инстанция в срок
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
7454
Софийският градски съд, гражданско отделение, I-7 състав, на основание чл. 76, ал. 1 от
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр.д.
№ 11448/2020 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Ивелина Живкова Колева,
ЕГН 8212015816, с постоянен адрес София, район
„Овча купел“, ул. Кукуряк (651-ВА) № 28А, ет. 3,
ап. 24, с цена на иска в размер 8665 лв. и Десислав
Христов Колев, ЕГН 7403187607, с постоянен и
настоящ адрес София, район „Слатина“, ж.к.
Христо Смирненски № 31Б, вх. А, ет. 2, ап. 3,
с цена на иска в размер 1925 лв., както следва:
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
и чл. 151 от ЗПКОНПИ от Ивелина Живкова Колева,
ЕГН 8212015816, с цена на иска в размер 6740 лв.:
Сумата в размер 3000 лв., представляваща
изходящ превод през 2014 г. от сметка с IBAN
BG52 FINV 9150 1015 9583 72 в „ПИБ“ – АД, с
титуляр Ивелина Живкова Колева.
Сумата в размер 600 лв., представляваща
изходящ превод през 2016 г. от сметка с IBAN
BG35 UBBS 8888 1000 8293 74 в „ОББ“ – АД, с
титуляр Ивелина Живкова Колева.
Сумата в размер 3140 лв., представляваща изтеглени средства през 2016 г. и 2017 г. от сметка с
IBAN BG35 UBBS 8888 1000 8293 74 в „ОББ“ – АД,
с титуляр Ивелина Живкова Колева, непреобразувани в друго имущество и нетрансферирани в
други банкови сметки.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 и чл. 151 от ЗПКОНПИ от Ивелина Живкова
Колева, ЕГН 8212015816, и Десислав Христов Колев,
ЕГН 7403187607, с цена на иска в размер 3850 лв.:
Сумата в размер 500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на продажбата
на лек автомобил „Волво“, модел „С 40“, с рег.
№ СА5366РМ, рама № YV1VS7313XF375202, дата
на първа регистрация 2.04.1999 г., отчужден на
24.02.2012 г.
Сумата в размер 1000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на продажбата
на лек автомобил „Хюндай“, модел „Елантра“, с
рег. № СА1253НР, рама № KMHDM41BP5U133930,
дата на първа регистрация 4.07.2005 г., отчужден
на 14.08.2014 г.
Сумата в размер 1000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на продажбата
на лек автомобил „Хюндай“, модел „Соната“, с
рег. № СА1398РН, рама № KMHEN41BP4A019036,
дата на първа регистрация 27.05.2006 г., отчужден
на 14.08.2014 г.
Сумата в размер 900 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на
лек автомобил „Ленд Ровер“, модел „Фриландер“,
с рег. № СА6296ВХ, рама № SALLNABA73A263135,
дата на първа регистрация 31.10.2003 г., отчужден
на 14.08.2014 г.
Сумата в размер 450 лв., получена от разкомплектоването на лек автомобил „Хюндай“,
модел „Елантра“, с рег. № СА6683СК, рама
№ KMHDM41BP1U203695, дата на първа регистрация 17.10.2006 г., разкомплектован на 15.08.2020 г.
Съгласно определение от 19.10.2021 г. по
гр. дело № 11448/2020 г. по описа на СГС, ГО,
I-7 състав, трети заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в
делото, като предявят претенциите си пред СГС
в двумесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
Гражданско дело № 11448/2020 г. по описа на
СГС, ГО, I-7 състав, е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 19.04.2022 г. от 11 ч.
7344
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Търговищкият окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 679, ал. 2 от ТЗ насрочва
производство в открито съдебно заседание по ч.т.д.
№ 96/2021 г. по описа на Търговищкия окръжен
съд за 11.01.2022 г. от 10 ч. за разглеждане на искане
за отмяна на взетото решение на събранието на
кредиторите на „Астро Трейд“ – ООД – в несъстоятелност, ЕИК 130613095, по т.д. № 53/2015 г. по
описа на Окръжния съд – Търговище, търговско
отделение, проведено на 17.11.2021 г., по т. 1 и 2 от
дневния ред, а именно: 1. приема решение имуществото на длъжника на „Астро Трейд“ – ООД
(н), гр. Търговище, да бъде продавано изцяло като
съвкупност от права и задължения, без обособяването на дяловете.
7497

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб НЕО“, София,
на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 24,
ал. 4 от устава по своя инициатива свиква общо
събрание на сдружението на 20.01.2022 г. в 9 ч. в
София, район „Люлин“, бул. Джавахарлал Неру
№ 6, при следния дневен ред: 1. докладване на
молбите за напускане на членовете на сдружението Александър Райков Александров, Ивелина
Андреева Александрова, Райна Райкова Александрова и приемане на нови членове – Генчо
Генчев Илиев, Живко Маринов Маринов, Райко
Жоров Илиев; 2. избиране на нови членове на
управителния орган. При липса на кворум съб
ранието се отлага с един час и се провежда на
същото място със същия дневен ред, колкото и
членове да се явят.
7578
29. – Управителният съвет на дружество
„Военноинвалид“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание на
28.01.2022 г. (петък) от 9,30 ч. в салона на Домпаметника на военноинвалидите на ул. Христо
Белчев № 21, София, при следния дневен ред: 1.
изслушване и приемане на отчета за дейността
на управителния съвет на дружеството за периода
от 31.12.2020 г. до 31.12.2021 г.; 2. изслушване и
приемане на финансово-счетоводния отчет за
периода от 31.12.2020 г. до 31.12.2021 г.; 3. изслушване и приемане на отчета за дейността на
контролния съвет за периода от 31.12.2020 г. до
31.12.2021 г.; 4. приемане на молби за членство
в дружеството; 5. отчисляване на членове на
дружеството съгласно чл. 9, ал. 1 от т. 1 до т. 4;
6. разглеждане и приемане на план-програма за
работата на управителния съвет на дружеството
за 2022 г.; 7. разглеждане и приемане на планпрограма за работата на контролния съвет на
дружеството за 2022 г.; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 10,30 ч., на същото
място, при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите.
7517
29. – Адвокатският съвет на Софийската адвокатска колегия на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква общо събрание
на адвокатите от САК на 29.01 – 30.01.2022 г.
от 8 ч. в хотел „Рамада“, София, бул. Княгиня
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Мария-Луиза № 131 – зала „Диамант“ и зала
„Рубин“, при следния дневен ред: 1. разглеждане
на отчета за дейността на адвокатския съвет през
отчетната година и вземане на решения по него;
2. разглеждане доклада на контролния съвет; 3.
разглеждане отчета на дисциплинарния съд; 4.
обсъждане на инвестиционната инициатива и
проектите за нова сграда с помещения за обучение
и хранене на адвокатите в Оздравителен дом на
САК, с. Лозенец, община Царево; 5. приемане
бюджета на колегията за 2022 финансова година; 6. избор на делегати за общото събрание на
адвокатите от страната.
7565
35. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Автомобилен клуб „Север“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 10.02.2022 г.
в 17 ч. в заседателната зала в сградата на УСАС
на ул. Константин Преславски № 3, София, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС на АК „Север“
за 2021 г.; 2. приемане на бюджета на АК „Север“
за 2022 г. Материалите за общото събрание са
на разположение на адреса на седалището му 10
дни преди събранието. Регистрацията ще започ
не в 16 ч. на 10.02.2022 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
7488
1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за управление на хора – БАУХ“,
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15
от устава на сдружението свиква редовно годишно
отчетно-изборно общо събрание на членовете
на сдружението на 22.02.2022 г. в 13 часа в София, ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов
№ 111, хотел „Холидей Ин“, зала „Витоша“, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението през 2021 г.;
2. доклад на контролния съвет на сдружението
за финансовото състояние на сдружението през
2021 г.; 3. приемане на годишни финансови отчети на сдружението за 2021 г.; 4. освобождаване
от длъжност и от отговорност за дейността им
членовете на управителния съвет, членовете на
контролния съвет и членовете на комисията по
професионална етика на сдружението; 5. избор на
членове на управителния съвет на сдружението;
6. избор на членове и председател на контролния
съвет на сдружението; 7. избор на членове на
комисията по професионална етика на сдружението; 8. приемане на план-програма и бюджет
за 2022 г.; 9. разни. Всички материали относно
общото събрание са налични в седалището на
сдружението всеки работен от 10 до 16 ч., като
докладите, отчетите ще бъдат публикувани на
интернет страницата на сдружението. Номинирането на кандидати за избор в органите на
сдружението се извършва по реда на чл. 15, ал. 5
от устава на сдружението. При липса на кворум
заседанието ще се проведе на същото място
и при същия дневен ред един час по-късно от
първоначално обявения час независимо от броя
на представените членове (спадащ кворум). При
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провеждане на събранието ще бъдат приложими
действащите противоепидемични мерки.
7572
82. – Съветът на Адвокатската колегия – Враца, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗА свиква редовно отчетно-изборно събрание на колегията на
29.01.2022 г. (събота) от 8,30 ч. в залата на Регионалния инспекторат по образованието (бившата
БЗНС) – Враца, ул. Софроний Врачански № 6,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
адвокатския съвет през отчетната 2021 г.; 2. отчет
за финансовата дейност на адвокатския съвет за
2021 г.; 3. доклад за дейността на контролния
съвет; 4. отчет за дейността на дисциплинарния
съд; 5. приемане на бюджета на съвета на колегията за финансовата 2022 г.; 6. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите в страната; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 от ЗА общото събрание ще се проведе същия
ден от 9,30 ч. на същото място и при същия дневен ред. Поканват се членовете на колегията да
участват лично или чрез писмено упълномощен
представител.
7509
4. – Управителният съвет на сдружение „Футболен клуб „Орловец – 94“ – Габрово, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 21.01.2022 г. в 10 ч. в Габрово,
ул. Ген. Никола Рязков № 5, вх. В, ет. 5, при следния дневен ред: 1. избор на нов член на управителния съвет между членовете на сдружението на
мястото на Красен Маринов Маринов (прекратено
членство съгласно чл. 25, ал. 1, т. 2 от устава); 2.
промени в устава на сдружението, вкл. седалище
и адрес на управление; 3. разни. При липса на
кворум събранието ще се проведе в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове. Материалите за
общото събрание са на разположение на адреса,
на който ще се проведе събранието.
7515
20. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Добрич, на основание чл. 81, ал. 2
във връзка с чл. 1 от ЗА свиква редовно общо
отчетно-изборно събрание на адвокатите при
Адвокатската колегия – Добрич, на 29.01.2022 г.
от 9 ч. в Добрич, „Международен колеж“ – ООД,
ул. България № 3, зала „Албена“, или заседателната зала на Община Добрич, или зала на
кино „Икар“ – Добрич, при следния дневен ред:
1. разглеждане на отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2021 г. и вземане
на решения по него; 2. разглеждане на доклада
на контролния съвет; 3. разглеждане на отчета
на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджет
на съвета на колегията за 2021 г.; 5. определяне
броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд; 6. избор на
адвокатски съвет, председател на адвокатския
съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и
председател на дисциплинарния съд; 7. избор на
делегати за общото събрание на адвокатите в
страната; 8. разглеждане и вземане на решение
относно препоръка на Висшия контролен съвет
за разпределяне на средствата, постъпващи от
НБПП в САК; 9. обсъждане на предложение за
увеличаване на членския внос на адвокатите
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от АК – Добрич, с 5 лв. месечно за покриване
финансовите нужди на АК – Добрич; 10. разни.
7513
35. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Пазарджик, на основание чл. 81, ал. 1
и 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно
годишно отчетно събрание на 29 и 30.01.2022 г.
(събота и неделя) от 9 ч. в залата на Община
Пазарджик при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на адвокатския съвет за 2021 г.; 2. доклад
на контролния съвет на адвокатската колегия;
3. отчет за дейността на дисциплинарния съд; 4.
разискване и вземане на решения по отчетите;
5. обсъждане и приемане бюджета на колегията
за финансовата 2022 г.; 6. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите в страната; 7.
разни. Поканват се всички адвокати да вземат
участие в събранието. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието се
отлага с един час и се провежда независимо от
присъстващите членове.
7579
68. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Пловдив, свиква редовно годишно общо
отчетно-изборно събрание на основание чл. 109,
ал. 2 от Закона за адвокатурата на 29 и 30.01.2022 г.
в 9 ч. в Аулата на Аграрния университет – Пловдив, ул. Менделеев № 12, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на адвокатския съвет през
2021 г.; 2. доклад за дейността на контролния
съвет; 3. отчет за дейността на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджета на адвокатския съвет
за 2022 г.; 5. вземане на решение за покупка на
недвижим имот за нуждите на адвокатската колегия и определяне на ориентировъчни параметри
по сделката; оправомощаване на адвокатския
съвет за предприемане на всички действия по
закупуване на имота; 6. разни; 7. определяне броя
на членовете на адвокатския съвет, контролния
съвет, дисциплинарния съд и избор на членове на
адвокатския съвет, председател на адвокатския
съвет, членове на контролния съвет, членове на
дисциплинарния съд и председател на дисцип
линарния съд; 8. избор на делегати за общото
събрание на адвокатите от страната.
7514
180. – Управителният съвет на Регионалната
търговско-промишлена и земеделска камара
(РТПЗК) – Разград, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 1 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 16.02.2022 г. в 10 ч. в
зала 102 на ДНТ – Разград, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Регионалната
търговско-промишлена и земеделска камара за
периода 2016 – 2021 г.; 	2. приемане на бюджет за
2022 – 2027 г.; 3. избор на управителен съвет. При
невъзможност за лично участие се изпраща упълномощен представител на фирмата. При липса на
кворум съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, ал. 5
от устава на сдружението началото на събранието
се отлага с един час и след това се провежда на
същото място, при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
7542
1. – Управителният съвет на сдружение „Йога
студио Хармония“, Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение от 20.10.2021 г. свиква общо
събрание на сдружението на 10.02.2022 г. от 10 ч.
на адрес: Русе, ул. Борисова № 29, ет. 3, ап. 1, при
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следния дневен ред: 1. потвърждаване валидността
на всички действия и решения на УС за периода
от 14.09.2019 г. (датата на изтичане на мандата)
до 10.02.2022 г. (датата на провеждане на ОС);
2. освобождаване на членове на управителния
съвет на сдружението; 3. приемане на членове
на управителния съвет на сдружението; 4. избиране на председател на управителния съвет на
сдружението; 5. утвърждаване на новия състав на
управителния съвет на сдружението; 6. промяна
на устава на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, са
на разположение на адреса на управление на
сдружението и се предоставят на всеки член при
поискване. Общото събрание е законно проведено,
ако присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум се отлага с един
час по-късно на същото място и при същия дневен
ред и се счита за редовно, колкото и членове да
се явят. При гласуване всеки член на сдружението
има право на един глас.
7455
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Доверие – Своге“ – Своге, Софийска област,
ул. Кирил и Методий № 7, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 15.01.2022 г. в 11 ч. в Своге, Софийска област,
в сградата на Читалище „Градище“ на централния вход, при следния дневен ред: 1. избор на
нови членове на управителния съвет; 2. избор на
председател на управителния съвет; 3. промяна
на седалището на сдружението; 4. разни.
7516
225. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Търговище, на основание чл. 81, ал. 1
и 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно
годишно отчетно-изборно общо събрание на
колегията на 29.01.2022 г. в 9 ч. в Търговище,
ул. Лилия № 4, вх. А, ет. 3, в заседателната зала на
Адвокатската колегия – Търговище, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през отчетната 2021 г. и вземане на решение по него; 2. доклад на контролният съвет; 3.
отчет на дисциплинарният съд; 4. приемане на
бюджет на колегията за финансовата 2022 г.; 5.
определяне броя на членовете на адвокатския
съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд
и провеждане на избор на адвокатски съвет,
председател на адвокатския съвет, контролен
съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд; 6. избор на делегати за общото
събрание на адвокатите в страната; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 от
Закона за адвокатурата събранието се отлага с
един час и се провежда независимо от броя на
присъстващите членове. Събранието ще се проведе при спазване на действащите към момента
на провеждането му противоепидемични мерки.
7538
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356. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Хасково, на основание чл. 89, т. 1
във връзка с чл. 81, ал. 2 от ЗА свиква редовно
общо отчетно-изборно събрание на колегията
на 29.01.2022 г. и 30.01.2022 г. Събранието ще
започне работа на 29.01.2022 г. от 9 ч. в комплекс „Фантазия“ – парк „Кенана“, Хасково,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет през 2021 г.; 2. доклад на
контролния съвет за 2021 г.; 3. отчет на дисцип
линарния съд за 2021 г.; 4. приемане на бюджет
за 2022 г.; 5. вземане на решение за изплащане
на задължението на членски внос към ВАдвС за
2021 г. и за отмяна на Решение № 7 от 30.01.2021 г.
на общото събрание на адвокатите от АК – Хас
ково, и Решение № 6 от 25.01.2020 г. на общото
събрание на адвокатите от АК – Хасково; 6.
определяне броя на членовете на адвокатския
съвет, дисциплинарния съд и контролния съвет;
7. избор на председател на адвокатския съвет
и членове на адвокатския съвет, председател
на дисциплинарния съд и членове на дисцип
линарния съд, членове на контролния съвет
и делегати за общото събрание на адвокатите
в страната, който ще започне непосредствено
след приключване на работата по предходните
точки от дневния ред и ще продължи до 15 ч.
на 29.01.2022 г. В случай че в 15 ч. пред изборното бюро има негласували избиратели, те ще
се допускат до гласуване. Работата на събранието и изборът на членове на органи на АК и
делегати ще продължат и на 30.01.2022 г. от 10
до 12 ч. в заседателната зала на адвокатската
колегия в Хасково, ул. Хан Кубрат № 8, ет. 5.
В случай че в 12 ч. пред изборното бюро има
негласували избиратели, те ще се допускат до
гласуване; 8. разни. В случай че със закон или
с друг акт на държавен орган се въведе забрана за присъствено провеждане през 2022 г. на
общите събрания на адвокатите по колегии,
на основание чл. 83, ал. 1 от ЗА Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Хасково,
свиква извънредно общо събр ание на колегията
на 29.01.2022 г. чрез покана, която да бъде обнародвана в „Държавен вестник“. Събранието
ще започне работа на 29.01.2022 г. от 10 ч. на
уеб базирана онлайн платформа: https://forum.
hslaw.bg, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на адвокатския съвет през 2021 г.; 2.
доклад на контролния съвет за 2021 г.; 3. отчет
на дисциплинарния съд за 2021 г.; 4. приемане
на бюджет за 2022 г.; 5. вземане на решение за
изплащане на задължението на членски внос
към ВАдвС за 2021 г. и за отмяна на Решение
№ 7 от 30.01.2021 г. на общото събрание на адвокатите от АК – Хасково, и Решение № 6 от
25.01.2020 г. на общото събрание на адвокатите
от АК – Хаск ово; 6. разни.
7541
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